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המנהיגות הצעירה
 25אחים ואחיות הוכשרו להוות
את דור העתיד בסיעוד ולמלא
תפקידים ניהוליים במרכז הרפואי

עמ' 3

אלוף עולם
עיטור רוטרי העולמי "עמית פול
האריס" הוענק בטקס חגיגי למנהל
המרכז הרפואי ,פרופ' מסעד ברהום

עמ׳ 10

צילום :משה מעוז

עוד בחדשות הבית
מנהלת סיעוד חדשה ומנהל חדש לאגף נשים ויולדות  vשתי הנצלות איברים במהלך סופ"ש אחד v
פרופ' עודד נחליאלי ,שפיתח שיטת ניתוח חדשנית הנלמדת בכל העולם ,הגיע למרכז לניתוחי פנים,
לסתות ורפואת הפה והשיניים  vזוג הורים גייסו בסיוע המרכז הרפואי כ 700-מנות דם במטרה לסייע
לבנם  vיום עיון בינלאומי בתחום כירורגיה בריאטרית נערך בהשתתפות מאות רופאים מכל העולם

דבר מנהל המרכז הרפואי
יקיריי עובדות ועובדי המרכז הרפואי לגליל,

בעכו ,ובזכות טיפול מסור ומקצועי שקיבל במחלקה
הנוירוכירורגית ,שוחרר לשיקום תוך פחות מחודש ,כשהוא
עומד על רגליו ומתקשר עם סביבתו.
אנו מאחלים המון בריאות לאלעד ולבני משפחתו ,כמו
גם לפצועים הנוספים שהגיעו אלינו מהאירועים השונים,
ומתפללים שהשקט ישרור באזורנו ,שתמיד התאפיין בדו-
קיום למופת.
האתגרים הללו בהם התמודדו הצוותים השונים מכלל
הסקטורים המחישו לי שוב עד כמה יש לנו עובדות ועובדים
נפלאים ,המהווים מקור לגאווה .אני מבקש להודות לכל
אחת ואחד מכם על ההתגייסות ,המסירות והמאמצים הרבים
שאתם עושים .שוב הוכח עד כמה העבודה המשותפת של
כלל הסקטורים  -מהרפואי והסיעודי ,דרך עובדי מקצועות
הבריאות ועד עובדי מינהל ומשק  -נותנת את פירותיה.
אחד הדברים שמרגשים אותי בתקופה מאתגרת זו הוא
לראות את החיבוק האדיר שאנו מקבלים מהאוכלוסייה,
החל מאזרחים פרטיים ,התורמים לנו ציוד מסוגים שונים,
ועד לתרומות המגיעות מארגונים גדולים ובתי עסק ,מהמגזר
היהודי והערבי ,וגם על כך תודתי.
אני מבקש להודות לנשיא המדינה היוצא ,מר ראובן (רובי)
ריבלין ,שסיים לאחרונה את תפקידו לאחר שבע שנים .רובי
הוא ידיד אמת של המרכז הרפואי מזה שנים ,וחודשים
ספורים לפני סיום תפקידו אף זכינו לביקור מרגש ממנו.
בהזדמנות זו אני מאחל הצלחה לנשיא הנכנס ,מר יצחק
הרצוג.
כמו כן ,אני מבקש לאחל הצלחה לשר הבריאות החדש ,מר
ניצן הורוביץ ,ולמנכ"ל המשרד ,פרופ' נחמן אש ,ולהודות
בכל ליבי לשר הקודם ,ח"כ יולי אדלשטיין ,ולמנכ"ל הקודם,
פרופ' חזי לוי ,על הסיוע הרב שהעניקו למרכז הרפואי ועל
כך שהיוו עבורנו אוזן קשבת.
אני מבקש גם לאחל הצלחה למנהל המרכז הרפואי זיו ,פרופ'
סלמאן זרקא ,על מינויו לפרויקטור הקורונה.
המשך קיץ מהנה ובטוח לכם ולבני משפחותיכם.

מזה כשנה וחצי שאנו מתמודדים עם תקופה מאתגרת
ומורכבת ביותר ,הכוללת לא רק מגיפה קשה ,שאת סופה
אנו עדיין לא רואים באופק ,אלא בעיקר שינוי סדר העדיפות
החברתי והכלכלי ,ברמה הלאומית והישראלית.
בחודשים האחרונים ,בעקבות הירידה המשמעותית
בתחלואה ,סגרנו את שש מחלקות ויחידות הקורונה ,בהן
אושפזו כ 1,600-חולים .שתי מחלקות פנימיות ,המחלקה
הגריאטרית ומחלקת השיקום ,שהוסבו בתקופה מאתגרת זו
למחלקות קורונה ,חזרו לתיפקודן המקורי ,והיה נראה שאנו
נמצאים בדרך לחזרה מלאה לשגרה.
אלא שהורדת המסכות ,בשילוב עם פתיחת השמים ,הובילו
לרמת תחלואה גבוהה וכניסתו של שחקן חדש לתמונה
בדמותו של זן הדלתא האלים .בעקבות זאת נאלצנו לפתוח
מחדש יחידת קורונה ,וכולי תקווה שלא נפתח בהמשך
מחלקות נוספות.
מזה זמן רב אני טוען ,כי מדובר בנגיף שטרם ניצחנו ואשר
עתיד להישאר איתנו עוד זמן רב ,אולי שנתיים ויותר .לעניות
דעתי ,עד שאוכלוסיית העולם כולה לא תתחסן ,כולל ילדים
ובני נוער ,הקורונה תישאר איתנו ,ולכן על כולנו ללמוד
לחיות לצד הנגיף.
יש להמשיך ללכת עם מסכות בחללים סגורים ,להשתדל
ככל האפשר לשמור על ריחוק חברתי ועל הגיינה ,להשתדל
להימנע ככל האפשר מביקור במדינות עם רמת תחלואה
גבוהה ,ואם יש צורך בכניסה לבידוד  -אנא עשו זאת מבלי
לעגל פינות .מי שטרם התחסן עד כה (כולל נערים בני 16-
 ,)12חשוב שיעשה זאת בהקדם .בהמשך יינתן ,ככל הנראה,
חיסון (בוסטר) שלישי ,ואני קורא להתחסן גם בו.
פרט להתמודדות עם נגיף הקורונה ,נאלצנו להתמודד
בחודשים האחרונים עם אתגרים רבים נוספים .באחד
הלילות הובאו למרכז הרפואי  27פצועים מהאירוע הטראגי
שהתרחש במהלך ההילולה בהר מירון ,ובהמשך הובאו אלינו
פצועים יהודים וערבים ממהומות שהתרחשו בעכו והסביבה.
אחד המקרים המרגשים ביותר היה סיפורו של אלעד ברזילי,
				
שהגיע אלינו במצב קשה מאוד ,מונשם ומורדם ,מהאירועים				
עורך :גל זייד
צילומים :רוני אלברט ,אלי כהן
חברי המערכת :משה מיוחס ,סמדר אוקמפו ,עירן חייט,
גלית טמיר ,ד״ר צבי שלג ,ד”ר אייל סלע ,גל זייד ,ג׳אדא שיח׳
אתר המרכז הרפואיwww.gmc.org.il :
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בברכת בריאות,
פרופ' מסעד ברהום

עיצוב גרפי :ורד מרק  -סטודיו ג'ירפיקה
הדפסה H&M :תעשיות דפוס
לפרסום EranHa@gmc.gov.il :או 04-9107414
לתגובותGalz@gmc.gov.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות והן באחריות המפרסם בלבד

מנהיגות צעירה בסיעוד הוכשרה במרכז הרפואי
במרכז הרפואי התקיים כנס
בהשתתפות בוגרי המחזור
הראשון של "מנהיגות
צעירה" ,הכולל  25אחים
ואחיות מכלל המחלקות,
יהודים וערבים ,שהוכשרו
להוות את דור העתיד
בסיעוד ולמלא תפקידים
ניהוליים במרכז הרפואי.
ההכשרה ,שהתקיימה ע"י מרצים מביה"ח וע"י היועצת
הארגונית גליה איישן ,היתה אמורה להסתיים כעבור שנה,
אך נמשכה מעבר לכך עקב הקורונה וההגבלות השונות.
עם התפשטות הנגיף עבר הקורס למנחת המסוקים ,תחת
כיפת השמים.
שני נושאים עיקריים היוו את עמודי התווך בקורס -
"מנהיגות" ו"קבלת החלטות" ,במסגרתם ניתנו כלים
למשתתפים לקבל החלטות נכונות ולפתח את חזונם.

בכנס הוצגו  23עבודות גמר
של הבוגרים ,אשר עסקו
בנושאים מהותיים שיוטמעו
במחלקותיהם.
בסיום נערך טקס חלוקת
התעודות לבוגרים הנרגשים,
שלוו ע"י האחים האחראים
של המחלקות ,אשר העניקו
להם זרי פרחים.
זהבה יונה נשאה ברכה בשם המפקחים ,שרי נהיר בידרמן
נשאה ברכה בשם האחים האחראים של מחלקות ביה"ח,
ולאחר מכן נישאו דברים ע"י יחיעד רחמאני בשם הבוגרים.
האירוע התקיים במעמד מנהל המרכז ,פרופ' מסעד
ברהום ,סגנו ד"ר צבי שלג ,מנהלת הסיעוד ,דליה טדגי,
חברי הנהלה נוספים וד"ר שירלי לוז ממינהל הסיעוד
במשרד הבריאות .את המיזם יזמה והובילה סגנית מנהלת
הסיעוד ,הלן מלכה-זאבי.

פרופ' נחליאלי נבחר לעמוד בראש תחום כירורגיה
פולשנית מזערית

פרופ' עודד נחליאלי ,שפיתח
דנטליים ,תיקון פגיעות בעצבי הלשון
שיטת ניתוח חדשנית הנלמדת
והשפה ,ושיחזור רצפת העין בגישה
בכל העולם ,החל לעמוד בראש
אנדוסקופית מחלל הפה.
תחום כירורגיה פולשנית מזערית
פרופ' נחליאלי" :עם הגעתי ,שמתי
ואנדוסקופיה של הפה ,הפנים
לנגד עיניי ארבע מטרות :הרחבת מתן
והלסתות .מדובר השירות ניתן
ייעוץ וטיפול בחולים מהפריפריה,
כחלק מהמרכז לניתוחי פנים,
הסובלים מבעיות בבלוטת הרוק;
לסתות ורפואת הפה והשיניים ,פרופ' נחליאלי (במרכז) עם פרופ' סרוג'י ופרופ' העשרת תחום האנדוסקופיות
ברהום
בניהולו של פרופ' סאמר סרוג'י.
והסיאלוסקופיות (הוצאת אבנים
עד לאחרונה ניהל פרופ' נחליאלי את היחידה לכירורגיית מבלוטות רוק) בגליל ובצפון כולו; מתן שירותי כירורגיה
הפה והלסתות במרכז הרפואי ברזילי באשקלון .משנת  '93מזערית בתחומי הפה ,הפנים והלסתות ,וכן פעילות
החל לפתח את תחום האנדוסקופיות הזעירות של בלוטות אקדמית ומחקרית".
הרוק ונחשב לאחד החלוצים בארץ ובעולם בתחום זה .פרופ' סרוג'י" :זהו כבוד גדול עבורנו ,שמומחה כזה
שיטת הניתוח החדשנית שפיתח בתחום שימור בלוטות הצטרף לצוות המחלקה בפרט ולמרכז הרפואי בכלל.
הרוק מוגדרת כפורצת דרך ונלמדת בעולם כולו.
במסגרת עבודתו הוא עושה שימוש בטכנולוגיה ובמיכשור
במהלך השנים פיתח פרופ' נחליאלי אנדוסקופ בקוטר של המתקדמים והחדישים ביותר בעולם.
פחות ממילימטר ,שדרכו ניתן לטפל .כמו כן הוא פיתח מנהל המרכז ,פרופ' מסעד ברהום" :אני מברך את פרופ'
מרסק אבנים קטן וייחודי ,המקל על פעולת הוצאת האבן נחליאלי על הגעתו .מדובר בחיזוק משמעותי מאוד הן
מבלוטות הרוק .התחומים העיקריים בהם פרופ' נחליאלי עבור המרכז הרפואי והן עבור תושבי הפריפריה והצפון
מטפל ומנתח הם :כירורגיה אנדוסקופית של בלוטות כולו ,הנהנים משירות ייחודי וחדשני".
הרוק; כירורגיה מזערית ואנדוסקופית בתחום שתלים לפרטים והזמנת תור יש להתקשר לטל'.04-9107076 :
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ההורים גייסו יותר מ 700-מנות דם למען בנם
זה סיפור על נחישות ,סולידריות וניצחון הרוח האנושית :מתגוררים בני המשפחה המורחבת ,מתוך מחשבה
במבצע התרמה נרחב ,אירגנו אפנן ואחמד אסדי מהכפר שסוג הדם הנדיר נמצא בהם בשכיחות גבוהה .תוך ימים
ג'דיידה-מכר ,התרמה של  718מנות דם ,כחלק מהחיפושים ספורים ,הם הצליחו להשיג מאות מנות דם ,כ 20-מתוכן
אחר סוג דם נדיר עבור בנם עומאר בן ה ,10-המטופל היו מתאימות.
במרכז הרפואי.
בעקבות המעשה האצילי
עומאר סובל ממחלת דם נדירה
קיבלה המשפחה תעודת
(אנמיה המוליטית אוטואימונית),
הוקרה מרמ"ז חיים מן ,אחראי
הגורמת להמוגלובין נמוך בגוף,
תפעול ומתאם התרמות בבנק
וכתוצאה מכך לחולשה ,עייפות
הדם חיפה.
וקצב לב מואץ.
ההורים אפנן ואחמד מספרים:
לאחרונה התברר ,כי לילד יש סוג
"היתה היענות מדהימה .יותר
דם נדיר ביותר ,שכמעט ואינו קיים
מ 8,500-אנשים הביעו נכונות
במאגרי הדם הארציים של מד"א,
לתרום .בסופו של דבר,
ההוקרה
ותעודת
המטפל
הצוות
עם
אסדי
משפחת
מה שעלול ליצור בעיה קשה
החלטנו להתרכז בכפרים בהם
במקרה של הזדקקות לעירוי דם.
מתגוררת המשפחה המורחבת שלנו ,ושם נמצאו כמה סוגי
בעקבות זאת פנו הרופא המטפל ,ד"ר אמיר קופרמן ,דם נדירים שהתאימו לבננו .אנו מודים למרכז הרפואי,
ומנהלת המעבדה ההמטולוגית ובנק הדם ,ד"ר אתי שאול ,למד"א ולתורמים הנהדרים".
להוריו של עומאר ,בבקשה שיארגנו מבצע התרמה ,כדי ד"ר קופרמן" :מבצע ההתרמה העשיר את מלאי מנות הדם
לנסות ולאתר מתרימים עם אותו סוג דם נדיר.
הנדירות בישראל ועשוי לעזור למטופלים רבים .אלמלא
משפחתו של עומאר הרימה את הכפפה ויזמה מבצע התגייסות המשפחה ,הסכמתה להיחשף וגיוס הקהילה,
התרמה ,בשיתוף מד"א ,שהגיע ל 5-כפרים באזור ,בהם מבצע ההתרמה לא היה מצליח בצורה כזו".

שתי הנצלות איברים בסופ"ש אחד:
במותם הצילו  11בני אדם
שני מקרים של הנצלות איברים בוצעו בסוף שבוע אחד
במרכז הרפואי .באחד המקרים הונצלו איבריו של רוכב
האופניים רועי סדן ז"ל ,לו נקבע מוות מוחי לאחר שנפגע
באורח אנוש בתאונת דרכים .בשני המקרים יחד הושתלו
האיברים בגופם של  11בני אדם.
משפחתו של רועי ז"ל ,שהיה חתום על כרטיס אדי,
הסכימה לתרום את איבריו לאחר שנקבע לו מוות מוחי.
איבריו הושתלו בגופם של שישה חולים :שתי ריאות בגבר
בן  ,58כליה בגופה של אשה בת  55ולב בגבר בן  ,66כליה
ולבלב באשה בת  ;35כבד בגבר בן  51ואונת כבד בפעוטה
בת שנתיים.
במקרה נוסף הונצלו במרכז הרפואי איבריו של גבר בן
 56ולאחר מכן הושתלו בגופם של חמישה חולים :כבד
הושתל בגופו של בן  ,53לב בגבר בן  ,63שתי ריאות בגבר
בן  54וכליות בשני גברים בני  56ו.41-
משפחתו של אותו חולה ביקשה שלא להיחשף או למסור
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עליו פרטים מזהים.
מנהלת המרכז הלאומי להשתלות ,ד"ר תמר אשכנזי,,
שיבחה את התנהלות המרכז הרפואי לגליל" :מדובר
באירוע נדיר עבורנו ונדרשה היערכות מיוחדת ,מכיוון
ששתי התרומות התקבלו באותו מרכז רפואי ,ומכיוון
שכמות גדולה של ניתוחי השתלות בוצעו בכמה בתי
חולים .הדבר דרש הזמנת כוננים מהבית והיערכויות
מיוחדות בחדרי הניתוח".
מנהל המרכז הרפואי לגליל ,פרופ' ברהום" :המקרים
המצערים חייבו היערכות מיוחדת ,גיוס כוח אדם נוסף
ועבודה מאומצת מסביב לשעון .אני מבקש להודות לכלל
הצוותים הרפואיים והסיעודיים.
תודה מיוחדת מגיעה למתאמת ההשתלות ,איווה שטיינר.
כמו כן ,אני מבקש להודות למשפחות הנפטרים על
התנהגותן האצילית בכך שהסכימו לבצע השתלת איברים
ובכך להציל חיי אדם".

דליה טדגי נבחרה למנהלת הסיעוד
טדגי" :בשנים האחרונות ,בעבודתי בביה"ח
דליה טדגי נבחרה במכרז למנהלת שירותי
זיו ,הוספתי נושאים נוספים בעלי עניין לתחום
הסיעוד והחליפה בתפקיד את רונית קלמן,
הסיעוד ואני שמחה לחזור ולהתרכז כעת
אשר פרשה לגימלאות לאחר  46שנה בהם
בתחום הסיעודי .מדובר בתחום אותו בחרתי
עשתה תפקידים שונים במרכז הרפואי.
ללמוד ואשר אותו אני כל כך מעריכה ,תחום
טדגי ( ,)47נשואה  ,3 +סיימה לפני 23
שאני מאמינה ביכולותיו הרבות להשפיע
שנה את לימודי הסיעוד בביה"ס לסיעוד
ולהוביל את מערכת הבריאות שלנו".
בצפת .בנוסף ,יש לה תואר ראשון במדעי
באשר לחזון וה"אני מאמין" שלה ,היא
החברה ומדעי החיים מטעם אוניברסיטת
אמרה" :חרטתי על דגלי ערכים כמקצועיות
בר-אילן ,ותואר שני בניהול בסיעוד מטעם
ומצוינות אישית ,פיתוח וטיפוח המשאב
אוניברסיטת ת"א.
האנושי ,למידה המשכית ,שותפות ושקיפות.
בשנת  '98החלה את עבודתה במרכז
עפ"י תפיסתי ,מערך הסיעוד צריך לשאוף
דליה טדגי
הרפואי זיו בצפת כאחות במחלקה פנימית,
ועם השנים קודמה לאחות האחראית של המחלקה .לאיכות ולמצוינות הטיפול ,כאשר המטופל נמצא במרכז,
בהמשך מונתה למפקחת קלינית של המרכז הרפואי ,כל זאת באמצעות מיצוי הפוטנציאל המקצועי של הצוות
הסיעודי ותוך גישה אנושית ומתן כבוד לכל אדם .כמו
ולאחר מכן קודמה לסגנית מנהלת הסיעוד.
לפני כ 5-שנים התבקשה ע"י מנהל המרכז הרפואי בצפת כן אני סבורה שקידום המקצועיות ,רמת הידע והלמידה
להוביל את תהליך האקרדיטציה ( )JCIשל ביה"ח ,ותחת המתמדת ,מהווים חלק בלתי נפרד מהעשייה היומיומית,
הובלתה השלים המרכז הרפואי את ההסמכה לאחר שעבר בדגש על פיתוח נושאים מקצועיים ותוך שיתוף פעולה עם
את המבדק בהצטיינות .באותה תקופה מונתה למנהלת הארגון .דברים נוספים העומדים לנגד עיניי הם הכשרת
המערך האמבולטורי ותחומי איכות ,שירות ואקרדיטציה .דור העתיד ופיתוח המחקר בסיעוד".
במסגרת תפקיד זה קידמה תהליכים רבים ופתיחת מנהל המרכז הרפואי ,פרופ' מסעד ברהום ,איחל הצלחה
שירותים חדשים ,ובהם מכון  ,PET-CTתחום כאב ,אישפוז לטדגי בתפקידה החדש והודה למנהלת הסיעוד הפורשת,
יום פנימי וכן הקמת מוקד זימון תורים ומרכז למיצוי רונית קלמן ,על עבודתה המקצועית והמסורה במשך
עשרות שנים.
זכויות בשיתוף משרד הבריאות.

נפרדים מרונית קלמן
באודיטוריום שבמרכז לחינוך לבריאות ע"ש אנגל התקיים
טקס פרידה ממנהלת הסיעוד היוצאת ,רונית קלמן,
מהאחיות האחראיות פרומה אלתר ורחל קימברג ,וממנהלת
הלשכה בהנהלת הסיעוד ,ג'נט דרסלר ,שפרשו לגימלאות.
החלק הראשון של האירוע הוקדש לפרידה מקלמן ,שפרשה
לאחר  46שנה במרכז הרפואי .בתחילה נישאו דברי ברכה
ע"י מנהל המרכז ,פרופ' מסעד ברהום ,והאחות הראשית
הנכנסת ,דליה טדגי .לאחר מכן הוקרנו מצגת מרגשת וכן
שיר בהשתתפות צוותים סיעודיים מהמחלקות.
בהמשך נפרדה הנהלת הסיעוד מהאחיות האחראיות
פרומה אלתר (פנימית ה') ורחל קימברג (מכון הגסטרו),
וממנהלת הלשכה ג'נט דרסלר.
במהלך האירוע ,שנחתם בארוחת צהריים קלה ,התקיימה
באמצעות ה"זום" הרצאתו של העיתונאי רוני קובן" ,רגע
של אמת".

פרופ' ברהום ורונית קלמן באירוע הפרידה
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יום עיון בינלאומי בנושא כירורגיה בריאטרית
בשידור חי באמצעות ה"זום".
במרכז הרפואי נערך יום עיון בינלאומי
באמצעות ה"זום" ,בנושא כירורגיה
הניתוחים בוצעו ע"י סגן מנהל מחלקת
בריאטרית .היום התקיים ביוזמת
כירורגיה א' ומנהל השירות הבריאטרי,
מחלקת כירורגיה א' ובשיתוף עם
ד"ר כמאל חטיב ,וע"י ד"ר מוהיט
הנהלת המרכז הרפואי ,הפקולטה
בהנדארי מהמרכז הרפואי בהודו
לרפואה ע"ש עזריאלי של אוניברסיטת
.Mohak Bariatrics and Robotics
בר-אילן בגליל וביה"ח שבאיחוד
יום העיון אורגן ע"י מנהל מחלקת
האמירויות .Gulf Medical University
כירורגיה א' ,ד"ר אלי קקיאשווילי ,וד"ר
כירורגיה בריאטרית הוא תחום העוסק
אליוט גודמן מהמרכז הרפואי הר סיני
ד"ר אלי קקיאשווילי ביום העיון
בטיפול בהשמנת יתר חולנית ומעניק
( )Mount Sinaiבניו יורק.
פתרונות בתחום זה באמצעות ניתוחים שונים כמיני -ד"ר קקיאשווילי" :היום היה מוצלח מאוד וכלל מרצים
מעקף ,מעקף ושרוול.
מוכרים מרחבי העולם ,תוך סיעור מוחות והשתתפות ערה
יום העיון הועבר באמצעות ה"זום" ל 220-רופאים מעשרות מצד המשתתפים .אני רואה חשיבות רבה בעריכת ימי
מדינות בשלוש יבשות (אמריקה ,אסיה ואירופה) וכלל עיון מסוג זה בתקופת הקורונה ,מכיוון שבימים אלו אין
הרצאות של מיטב המומחים.
אפשרות לערוך ,עקב המגבלות השונות ,כנסים מקצועיים
בין המרצים היו פרופ' מהיר ג'אלו מבית החולים בחו"ל ולהיפגש באופן פרונטלי עם מומחים מכל העולם".
 ,Gulf Medical Universityד"ר סקוט שיקורה מהמרכז מנהל המרכז ,פרופ' מסעד ברהום" :אני מבקש לברך את
הרפואי  Brigham and Women's Hospitalשבבוסטון ,ד"ר קקיאשווילי על יום העיון המוצלח ,בו השתתפו מאות
ארה"ב ,וד"ר סאמר גאנם מהמרכז הרפואי לגליל.
מומחים בקנה מידה בינלאומי ,ומשוכנע שיום זה תרם
במהלך היום נערכו שני ניתוחים בריאטריים ,שהועברו רבות לרופאים השונים ברמה הקלינית והאקדמית".

מנהל חדש לאגף נשים ויולדות
פרופ' ליאור לבנשטיין נכנס לתפקידו כמנהל אגף נשים
ויולדות ,לאחר שנבחר במכרז למחליפו של פרופ' יעקב
בורנשטיין ,שפרש לגימלאות.
פרופ' לבנשטיין ( ,)52נשוי לטלי ,מנהלת מרפאת בונן
חיפה ,ואב לאיתי ( ,)22נועה ( )18ורועי ( ,)13.5סיים בשנת
 2005את התמחותו בתחום הגינקולוגיה בקריה הרפואית
רמב"ם .עם תום ההתמחות עבר התמחות-על של שלוש
שנים בתחום כירורגיית שיקום רצפת האגן במרכז הרפואי
האוניברסיטאי לויולה ( )Loyolaבשיקגו ,הנחשב לאחד
המובילים בתחומו בארה"ב .במקביל סיים תואר שני
במחקר קליני.
במהלך תקופה זו בשיקגו התמחה פרופ' לבנשטיין
בשיטות כירורגיות מתקדמות ,ובהם ניתוחים רובוטיים
ולפרוסקופיים ,ניתוחים בגישה נרתיקית ,הזרקת בוטוקס
והשתלת קוצב לשיפור תיפקוד שלפוחית השתן.
עם שובו ארצה ,בשנת  ,2008חזר פרופ' לבנשטיין לרמב"ם,
שם הקים את השירות האורוגינקולוגי ועמד בראשו.
בהמשך מונה גם למנהל היחידה לגינקולוגיה ברמב"ם.
החל משנת  2010הטמיע ברמב"ם את תחום הכירורגיה
הרובוטית בתחום הגינקולוגי.
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בשנת  2016השתתף
בתוכנית "ענבר" (עתודה
ניהולית של משרד
הבריאות) ,ובאותה תקופה
השלים במקביל תואר שני
בניהול מערכות בריאות
באוניברסיטת
()MHA
פרופ' ליאור לבנשטיין
חיפה ,ובמינהל עסקים
( )MBAבאוניברסיטת ת"א .כמו כן השלים התמחות-על
במינהל מערכות בריאות ברמב"ם ובמשרד הבריאות.
בנוסף שימש פרופ' חבר קליני בטכניון והיה יו"ר החוג
לגינקולוגיה ומיילדות בביה"ס לרפואה בטכניון.
פרופ' לבנשטיין" :בחזוני אני רואה את האגף מהווה
מרכז מצוינות מוביל בצפון בניתוחים גינקולוגיים,
גינקואונקולוגיים ואורוגינקולוגיים .עפ"י תפיסתי יהווה
האגף מוקד משיכה ליולדות בצפון הארץ ,תוך הובלה
במתן שירות רפואי וסיעודי ,כל זאת באווירה אינטימית
עם צוות מקצועי תומך ,מסור ואמפטי .כמו כן יהווה האגף
אבן שואבת חינוכית עבור סטודנטים לרפואה ,סטאז'רים
ומתמחים ,עם מחקר והוראה ברמה גבוהה".

סגירת המעגל המרגשת של חולה הקורונה
רגע מרגש מאוד התרחש בטקס הרמת הכוסית לרגל חג
הפסח ,כאשר תומר הופמן ,שהיה מאושפז במצב קשה
במחלקת הקורונה כתר א' והוזמן לטקס כאורח הכבוד,
עלה לבמה וסיפר על התקופה בה היה מאושפז במצב
קשה.
תומר ,תושב כרמיאל ,סיפר בהתרגשות רבה עד דמעות:
"הצוות במחלקה היה המשפחה שלי .הם הצילו אותי
ונלחמו על החיים של כל חולה וחולה כאילו היה
המשפחה שלו .פגשתי במחלקה חולים מכפרים שכנים
לעירי כרמיאל ,כמו דיר אל אסד ובענה ,וכל הזמן ידעתי
שהצוותים יעשו כל דבר אפשרי כדי לשמור על כולנו
בחיים".
מנהלת הסיעוד הפורשת ,רונית קלמן ,נשאה דברי פרידה,
בהם סיכמה  46שנות עבודה בתפקידים שונים במרכז
הרפואי.
מנהל המרכז הרפואי ,פרופ' מסעד ברהום ,הביע בדבריו
תקווה כי חג הפסח ,שהינו גם חג החירות ,יסמן את
תחילתה של דרך חדשה מעבדות לחירות ,על רקע
תקופת הקורונה המאתגרת .כמו כן הודה ל3,000-
העובדות והעובדים ,עליהם אמר כי הם מהווים חלק

פרופ' ברהום עם תומר הופמן ורעייתו גלית

משמעותי מאותה יציאה מעבדות לחירות .לסיום דבריו
בירך פרופ' ברהום את העובדים בני דתות נוספות ,לרגל
חג הפסחא (נוצרים) ,חודש הרמדאן (מוסלמים) ונבי
שועייב (דרוזים).
בסיום הרימו העובדים כוסית ,יחד עם תומר ורעייתו
גלית ,לרגל החג.
הטקס התקיים באודיטוריום שבמרכז לחינוך לבריאות
ע"ש אנגל ,במעמד ההנהלה המצומצמת והועבר לעובדים
באמצעות ה"זום".

תעודת הוקרה ללוחמי הקורונה
מנהלת אגף המעבדות ,ד"ר מונה שחאדה ,קיבלה בשם
המרכז הרפואי תעודת הוקרה ,במהלך טקס חגיגי
שהתקיים בתיאטרון ירושלים ,ואשר הוקיר את בתי
החולים שהתמודדו עם נגיף הקורונה בשנה האחרונה.
התעודה הוענקה למרכז הרפואי ע"י ראש הממשלה,
בנימין נתניהו ,ושר הבריאות ,יולי אדלשטיין.
נוסף על ד"ר שחאדה ייצגו בטקס את המרכז הרפואי ד"ר
בוריס סבירסקי ,האח איאד ג'רייס ,איציק סבג ויוסי אדוני.
במהלך התפשטות נגיף הקורונה נפתחו במרכז הרפואי
שש מחלקות ויחידות קורונה ,בהן אושפזו כ 1,600-חולים
מאומתים ,כל זאת במאמץ משותף של עובדים מכלל
הסקטורים (רפואי ,סיעודי ,מקצועות הבריאות וכן מינהל
ומשק) .באחד השבועות אף אושפזה במחלקות הקורונה
שבמרכז הרפואי כמות שיא של  115חולים מאומתים,
שהיתה אז השנייה בגודלה בבי"ח כלשהו במדינת ישראל.
מנהל המרכז ,פרופ' מסעד ברהום" :אני גאה בתיפקוד
שלנו במהלך שנת הקורונה ומודה לצוות העובדים מכלל
הסקטורים שהשתתף במאמץ ,תוך הפגנת מקצועיות,
מסירות ואנושיות עד אין קץ".

ד"ר מונה שחאדה עם נתניהו ואדלשטיין
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כנס רפואה ושואה ה 21-התקיים במרכז הרפואי
לאחר שהתקיים בשנה שעברה במתכונת "זום" בעקבות
התפשטות נגיף הקורונה ,נערך השנה כנס נהריה על
רפואה ושואה בנוכחות קהל ,בהתאם להצגת תו ירוק
וברישום מראש .בד בבד נערך הכנס גם באמצעות ה"זום",
בהשתתפות חוקרים ,היסטוריונים ואנשי רפואה וחברה.
הכנס ,שהתקיים זו השנה ה 21-במרכז הרפואי ,נפתח
בדברי ברכה מפי מייסדו והעומד בראשו ,פרופ' שאול
שאשא; מנהל המרכז הרפואי ,פרופ' מסעד ברהום; מנכ"ל
בית לוחמי הגטאות ,יגאל כהן ,וד"ר מרים עופר מהתוכנית
ללימודי שואה באקדמית גליל המערבי .כמו כן נישאו
דברים ע"י העורך הראשי של כתב העת "הרפואה" ונשיא
אוניברסיטת אריאל הנכנס ,פרופ' יהודה שינפלד.
בתום דברי הברכה העניק פרופ' שאשא מגיני הוקרה
לשניים מחברי הוועדה המארגנת ,ד"ר מרים עופר וד"ר
איתן לה-פיקאר ,על פעילותם לקידום המחקר והלימוד
של הרפואה בשואה ,כמו גם על תרומתם החשובה לכנס
נהריה מאז הקמתו ועד היום.
פרופ' ברהום העניק מגן הוקרה לפרופ' שאשא על פועלו
לשימור זכר השואה והגבורה במרכז הרפואי.
כמדי שנה התקיימו שלושה מושבים ,שבכל אחד מהם
נערכו הרצאות שונות באותו נושא .המושב הראשון עסק

פרופ' ברהום מעניק מגן הוקרה לפרופ' שאשא

בשירותים הרפואיים בתקופת השואה; המושב השני
עסק בהיבטים רפואיים שלאחר השואה ,כולל התחלואה
המאוחרת והפגיעה האפשרית בצאצאים ,ואילו המושב
השלישי עסק בביטויים אמנותיים ,תפיסתיים ואתיים של
השואה.
הכנס הוא מפעל ייחודי בישראל ,העוסק בהיבטים
השונים של התחלואה והרפואה בתקופת השואה ואחריה,
ונושאים שעלו בו בעבר שימשו את בתי המשפט בישראל
שדנו בתביעות הניצולים.

דוח זיהומים :מקום טוב בצמרת
המרכז הרפואי הוא אחד מבתי החולים עם מספר
המקרים הנרכשים הנמוכים ביותר של חיידקי התראה
עמידים .כך עולה מדוח משרד הבריאות לשנת .2020
מהדוח עולה עוד ,כי המרכז הרפואי נמצא במקום
השני בקטגוריית בתי חולים בינוניים ,עם  66.1מקרים
נרכשים ל 100-אלף ימי אישפוז.
הדוח ,שפורסם ע"י היחידה הארצית למניעת זיהומים,
בדק את כמות חיידקי ההתראה שנמצאו בכל בתי
החולים במדינה בשנת  ,2020המוגדרת כ"שנת
הקורונה" .הדוח מתייחס להימצאות החיידקים
 CPE ,VRE ,CD ,CRABו MRSA-בתרביות קליניות.

מנהל המרכז הרפואי ,פרופ' מסעד ברהום ,בירך את
מנהלת היחידה למניעת זיהומים ,ד"ר יעל זיו ,ואת
צוות היחידה אמיל אגא ,נאדיה דרבי סוויטאת ,זכייה
דאוד שהין וזהבה אדרי ,על עבודתם המקצועית
והמסורה.
פרופ' ברהום" :הנתונים אינם מפתיעים אותי ,מכיוון
שהמרכז הרפואי חרט על דגלו את הורדת שיעור
הזיהומים בעשרות אחוזים .נוסף על היחידה למניעת
זיהומים ,שעושה עבודה מצוינת ,אני מבקש להודות
גם לכלל  3,000העובדים ,שגם להם יש חלק בהורדת
שיעור הזיהומים ברחבי המרכז הרפואי".

מעוניינים בפרסום במגזין ?

לקבלת פרטים אתם מוזמנים לפנות לעירן חייט EranHa@gmc.gov.il

טלפון04-9107414 :
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אחות ויחידה

במרכז הרפואי צוין במהלך חודש מאי "יום האחות והאח
הבינלאומי" בשלל אירועים .היום החל במעגל ריקודי עם
בהנחיית חיים מילשטיין ברחבת הבניין הראשי ובשיעור
פילאטיס בהנחיית עינב שוקרון.
בהמשך התקיים בלובי הבניין הכירורגי דוכן הכולל
יצירות של אחים ואחיות ,תחת הכותרת "אחיות יוצרות".
כמו כן נערכה תחרות בסגנון "מאסטר שף" ,בה השתתפו
צוותים סיעודיים ממחלקות שונות .בתחרות שפטו אמיר
אופנהיימר מהמסעדות "פינגווין" ו"אדלינה" ,ומנהלת
מכון האיזוטופים בביה"ח ,ד"ר אלית ארנון שלג.
לאחר מכן התכנסו האחים והאחיות באודיטוריום שבמרכז
לחינוך לבריאות ע"ש אנגל ,שם נישאו דברי ברכה ע"י
מנהל המרכז הרפואי ,פרופ' מסעד ברהום ,מנהלת
הסיעוד ,דליה טדגי ,ונציג ועד אחים ואחיות ,פארס עלי.
פרופ' ברהום אמר בדברי הברכה ,כי האחים והאחיות
מהווים את עמוד השדרה המקצועי והרגשי בבתי החולים

השונים בכלל ובמרכז הרפואי לגליל בפרט .כמו כן
הדגיש ,כי עוצמת הסקטור הסיעודי באה לידי ביטוי לא
רק באמצעות גודלו ,אלא גם באיכותו ומסירותו ,ההופכים
אותו לעמוד האש המוביל לפני המחנה.
היום ,שאורגן ע"י ועדה מיוחדת של צוות סיעודי שהוקמה
במיוחד ,נחתם במופעי סטנדאפ של משה פרסטר ובני
ברוכים.

הכנס השנתי למחקר בסיעוד נערך במרכז הרפואי
במרכז לחינוך לבריאות ע"ש
המחלקתית ,תוך ביצועו
אנגל התקיים הכנס השנתי
והטמעת לקחיו" ,הוסיפה טדגי,
למחקר בסיעוד ,תחת הכותרת
שהודתה לסגניתה הלן מלכה-
"האחות בשגרה ובעיתות
זאבי ולד"ר נסרה אלדבי על
משבר".
הובלת הכנס.
הכנס התקיים במעמד מנהל
ענבל ירקוני ,אחות ראשית
המרכז ,פרופ' מסעד ברהום,
בחטיבת בתי חולים ממשלתיים,
מנהלת הסיעוד הנכנסת ,דליה
אמרה כי המרכז הרפואי תיפקד
טדגי ,סגניתה הלן מלכה-
בצורה הראויה לכל שבח
זאבי ,מנהלת הסיעוד היוצאת,
בתקופת הקורונה ,והוסיפה
מלכה-זאבי,
הלן
וסגניתה
טדגי,
דליה
הסיעוד,
מנהלת
רונית קלמן ,וכן צוות סיעודי
כי מדובר במרכז רפואי שהינו
עם האחים החוקרים שזכו במלגה
ממחלקות שונות.
משמעותי מאוד עבור מערכת
הכנס נפתח בדברי ברכה של מנהל המרכז הרפואי ,הבריאות" .יש אצלכם עשייה מדהימה בתחום הסיעודי,
מנהלת הסיעוד וכן אחות ראשית בחטיבת בתי חולים ומעטים מאוד בתי החולים במדינה שעורכים כנס כזה",
הוסיפה ירקוני.
ממשלתיים ,ענבל ירקוני.
פרופ' ברהום הדגיש בדבריו ,כי סיעוד הוא מקצוע עם לאחר מכן ניתנו מלגות מחקר בסך  10,000ש"ח לשלושה
חמלה ,נשמה ומקצועיות ,שאין להם שום חלופה ,כאשר אחים-חוקרים :אילנה חורי ,סגנית אחות אחראית
הידע ,המידע ,ההבנה והתחזוקה של כל אלו ,חשובים במחלקה כירורגית א' ,על מחקר בנושא הדרכת מטופלים,
ביותר כדי לקיים מערכת רפואית איכותית ,איתנה ,וכן אילנה מלמוט ונאסר בשארה מפנימית ד' ,על מחקר
בנושא צמצום אשפוזים חוזרים ושמירת רצף הטיפול.
מקצועית ומסבירת פנים למטופל.
מנהלת הסיעוד ,דליה טדגי ,אמרה שהסקטור בראשו היא הכנס כלל ארבעה מושבים שבמהלכם הוצגו מחקרים
עומדת שואף לקדם את תחום המחקר ,במטרה לבנות שונים ,כאשר כל מושב עסק בנושא אחר ("שנת הקורונה",
תוצרים מדעיים שישפרו את איכות המטופל ובטיחותו" .לחשוב אחרת  -האחות במרכז"" ,המטופל במרכז"
"המחקר בכל מחלקה יהווה חלק מתוכנית העבודה ו"נקודת מפגש מטפל-מטופל").
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עיטור רוטרי העולמי הוענק לפרופ' ברהום
בטקס חגיגי שהתקיים בקריה הרפואית רמב"ם בחיפה,
קיבל מנהל המרכז הרפואי ,פרופ' מסעד ברהום ,את
עיטור "עמית פול האריס" לשנת .2021
העיטור מוענק ע"י ארגון רוטרי העולמי לאישים מובילים
בתחומם ,אשר פרצו דרך ,תרמו ופעלו ללא הרף למען
החברה בישראל ,ונחשב לעיטור הגבוה ביותר של רוטרי
העולמי.
הטקס התקיים ביוזמת מועדון רוטרי הוד הכרמל ובשיתוף
רוטרי ישראל ,במעמד נגיד רוטרי ישראל ,ד"ר נחום
פרנקל ,נשיאים ממועדוני רוטרי וראשת עיריית חיפה ,ד"ר
עינת קליש-רותם.
בנימוקי הבחירה צוין ,כי פרופ' ברהום הוא הערבי
הישראלי הראשון בתולדות מדינת ישראל שנבחר לנהל
בי"ח ממשלתי .כמו כן צוין ,כי פרופ' ברהום שם לו
לחזון להפוך את ביה"ח למרכז רפואי אקדמי כירורגי,
המספק שירותים רפואיים לכלל הצפון ,תוך מתן דגש
על מקצועיות ,איכות ,זמינות ונגישות .עוד צוין בנימוקי
הבחירה ,כי פרופ' ברהום דוגל בחדשנות ובהרחבת מתן
השירותים ,תוך הנגשתם עבור אוכלוסייה מכלל הדתות,
חלקה מוחלשת.

מהו שירות עבורי?

"כחלק מהשירות שאני מעניקה ,חשוב לי להכיר
את המטופלים וליצור קשר בינאישי טוב ותומך
עם הילד ומשפחתו"
אפרת סנש
יחידת שירותי תזונה ודיאטה

10

חדשות הבית | אב תשפ״א | יולי 2021

צילום :משה מעוז

בנימוקי הבחירה צוין גם ,כי בשנה האחרונה אושפזו
במרכז הרפואי  1,600חולי קורונה ,וכי בתקופה זו היה
פרופ' ברהום אחד הקולות הבולטים שהתראיינו בכלי
התקשורת ,תוך קריאה להטלת סגר "במתכונת יום כיפור"
ולהתחסנות האוכלוסייה הערבית נגד הנגיף .באותם ימים
שימש חבר בוועדה מקצועית המייעצת למנכ"ל משרד
הבריאות למיגור הקורונה ומניעת התפשטותה במגזר
הערבי.
בדברים שנשא הודה פרופ' ברהום להוריו ,לאשתו ולשלוש
בנותיו ,תוך שהדגיש" :אני עומד כאן בשמם של 3,000
עובדי המרכז הרפואי לגליל".
בסיום דבריו הקריא את השיר "להזיע" של הכותב
והפזמונאי נעם חורב ,ולאחר מכן אמר" :אני מודה לאנשי
המרכז הרפואי שלי על שהזיעו ,על שהעיזו ועל שבזכותם
פרצנו סדקים של אור בחושך הגדול".
ימים ספורים לפני כן קיבל פרופ' ברהום את פרס האגודה
הישראלית למדע המדינה ,על היותו משרת ציבור מוביל.
יו"ר ועדת הפרס ,עדי אלדר ,אמר כי פרופ' ברהום הפך
את המרכז הרפואי לבי"ח מוביל ברמה הארצית ,המעניק
שירותים ל 600-אלף תושבים מכלל הדתות והמגזרים ,תוך
מתן דגש על רפואה מקצועית ואנושית .כמו כן הוסיף יו"ר
ועדת הפרס ,כי מנהיגותו ותחושת השליחות המאפיינות
את פרופ' ברהום ,הפכו אותו לאחד ממנהלי בתי החולים
המובילים במדינה.

גבורה ואומץ בימים מאתגרים
פאדי קאסם ,אח במחלקה
החל לחבוש את פצעיו,
פנימית במרכז הרפואי ,הציל
באמצעות תיק עזרה
את חייו של מור ג'נאשווילי,
ראשונה שהיה ברשותו.
שהגיע לבקר את אמו בעכו
"מכיוון שמור איבד את
והותקף ע"י עשרות ערבים
הכרתו לכמה דקות ,הוא
שניסו לעשות בו לינץ'.
לא הבין מה קרה לו.
כעבור ימים ספורים נפגשו
כשפקח את עיניו ,הדבר
השניים במחלקה הכירורגית
הראשון ששאל היה' :מה
בה אושפז מור.
קרה לי?' .סיפרתי למור
האח פאדי קאסם מקבל את תעודת ההוקרה
שהיתה לו תאונת דרכים,
האירוע הקשה התרחש ב12-
במאי ,בשעת ערב ,כאשר מור התקרב עם רכבו לבית כי רציתי שיהיה רגוע ושלא ייכנס לסערת רגשות .אחר כך
אמו בעכו .לפתע הותקף על רקע לאומני באבנים ,מקלות ניגשתי לאמו ,שבתחילת האירוע התעלפה למראה בנה
וסכינים ,וגם לאחר שיצא מהרכב וניסה להימלט רגלית ,הפצוע ,והבטחתי לה שאשמור עליו".
המשיכו הפורעים לתקוף אותו" .הגעתי למקום יחד עם ימים ספורים לאחר המקרה הקשה ביקר פאדי את מור
שייח' מעכו וכמה תושבים נוספים מהמגזר הערבי ,במטרה במחלקה הכירורגית והשניים התחבקו ארוכות" .הצלת
להרגיע את הרוחות .ברגע שהגענו ראיתי את מור שוכב את חיי ,אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך" ,אמר לו
על הרצפה" ,מספר פאדי ,בן  ,28אח במחלקה הפנימית מור ,ופאדי ענה" :עשיתי מה שהייתי צריך .לא הייתי לבד.
ופעיל חברתי" .הדבר היחיד שעמד לנגד עיניי היה להציל היו עוד אנשים שעזרו לך".
אותו .לא חשבתי אם הוא יהודי או ערבי".
בעקבות המקרה קיבל פאדי תעודת הוקרה ממנהל המרכז
פאדי גונן על מור בגופו ,שטף את פניו ,ניסה להרחיק הרפואי ,פרופ' מסעד ברהום ,שאמר עליו כי פעל באומץ
את הפורעים ממנו והזעיק את כוחות ההצלה .בנוסף לב ,מסירות ורגישות ,כל זאת במטרה להציל חיי אדם.

ה"רכש" החדש של המעבדה להנדסת רקמות
מדפסת תלת מימד ביולוגית ייחודית
לנו בטיפולים קליניים .השילוב בין
וראשונה מסוגה בישראל נרכשה עבור
המדפסת החדשה למעבדת התלת
המעבדה להנדסת רקמות שבמכון
מימד תביא לשיפור בתוצאות ותזניק
המחקר של המרכז הרפואי לגליל.
אותנו קדימה".
מדובר בקפיצת מדרגה נוספת עבור
פרופ' סרוג'י הוסיף כי השימוש
המרכז לניתוחי פנים ,לסתות ורפואת
במדפסת הביולוגית יורחב בהמשך
הפה והשיניים ,ועבור הקולג' לגליל
עפ"י הצורך למחלקות ולמעבדות
במדעי רפואת שיניים ,בראשותו של פרופ' סרוג'י וד"ר רדנסקי ליד המדפסת נוספות ,וביקש להודות לנשיאת
פרופ' סאמר סרוג'י.
עמותת הידידים ,רעיה שטראוס-בן דרור ,וליו"ר העמותה,
המדפסת מהווה חלק מהמערך של מעבדת התלת מימד מיכאל אילוז ,על הסיוע ברכישת המדפסת הביולוגית.
 ,3D Point of careהנחשבת לאחת המתקדמות במדינה מנהל מכון המחקר ,פרופ' חיים פוטרמן ,שהינו גם
והפכה לחלק מהפעילות הקלינית השוטפת במחלקת פה המשנה לדיקן למחקר בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי
ולסת .אחראי המעבדה להנדסת רקמות ,ד"ר עידן רדנסקי ,של אוניברסיטת בר אילן בגליל ,אמר כי רכישת המדפסת
מסר כי המדפסת הייחודית ,מסוג  ,BIO X 2מסוגלת החדשה תתרום רבות הן למכון המחקר בפרט והן
להדפיס חומרים ביולוגיים ,ובהם חלבונים הקיימים בגוף למצוינות במחקר ברמה הארצית והעולמית בכלל.
ואף תאים חיים .בעתיד ,כך לדבריו ,יוכלו מדפסות תלת מנהל המרכז ,פרופ' מסעד ברהום ,בירך על רכישת
מימד ביולוגיות לייצר ולהחליף איברים אנושיים שלמים .המדפסת ,תוך שהדגיש כי המרכז הרפואי חרט על דגלו
מנהל המחלקה וראש הקולג' לגליל ,פרופ' סרוג'י :את החדשנות והקידמה הטכנולוגית ,הן לצרכי מחקר והן
"המעבדה מיועדת בתחילה לצרכי מחקר ובהמשך תסייע עבור טיפולים קליניים.
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פרס ארצי לרופא מתמחה מכירורגיה א'
ארצית לרופא מתמחה .אני
ד"ר מוחמד מנסור ממחלקת כירורגיה
מבקש להודות למנהל המחלקה,
א' קיבל את תעודת הרופא המתמחה
ד"ר אלי קקיאשווילי ,ולהנהלת
המצטיין ע"ש פרופ' רישרד נקש
המרכז הרפואי ,על האמון
לשנת  ,2021מטעם איגוד הכירורגים
והתמיכה בי".
בישראל.
מנהל המרכז ,פרופ' מסעד
את הפרס היוקרתי קיבל ד"ר מנסור
ברהום ,בירך את ד"ר קקיאשווילי
בכנס הדו-שנתי של האיגוד ,לאחר
וד"ר מנסור על ההישג ,עליו אמר
שעמד בקריטריונים רבים ,ובהם הצגה
שהוא מבטא לא רק שילוב של
בכנסים בינלאומיים; ציונים במבחני
מימיו :פרופ׳ ברהום ,דר׳ מנסור ודר קקיאשווילי
עזרה הקשורה במקצועיותו של
התמחות; השתתפות בהדרכות,
קורסים והכשרות בארץ ובחו"ל; ביצוע מחקרים קליניים הרופא המתמחה (מחקרים ,פעילות אקדמית וציונים),
ופירסום בכתבי עת מובילים; פעילות אקדמית במחלקה אלא מבטאת יותר מכל את עוצמת המחלקה והעומד
בראשה.
ועוד.
ד"ר מנסור סיים בהצטיינות את שלב א' בהתמחות בכנס הוצגו  6עבודות מחקר של רופאים מהמחלקה,
בכירורגיה כללית ,ובימים אלו נמצא בשלב השני של כאשר פרופ' אמיתי ביקל וד"ר אסי דרובוט הציגו שתי
ההתמחות .בעבר השלים במשך שנה השתלמות עמיתים עבודות כל אחד ,ואילו ד"ר סאמר גאנם וד"ר מנסור הציגו
( )Fellowshipשל מחקר קליני בביה"ח האוניברסיטאי עבודה אחת .במהלך הכנס שימש מנהל המחלקה ,ד"ר
סנט מייקל בטורונטו ,קנדה.
אלי קקיאשווילי ,יו"ר מושב שעסק בתחום כירורגיה
ד"ר מנסור" :זו גאווה גדולה עבורי לקבל תעודת הצטיינות אונקולוגית וניתוחי קיבה.

חוויה קולינרית
במחלקות היולדות
כחלק משידרוג חוויית השירות במחלקות
היולדות ,נבנה תפריט חדש ואטרקטיבי
בשתי המחלקות .התפריט כולל בין השאר
מאפים מיוחדים מבית היוצר של השף,
מוצרי חלב חדשים שלא היו קודם (וביניהם
יוגורט ומעדנים שונים) ,בר סלטים עשיר,
גרנולה ,פנקייק ולחם מטוגן.
הפרויקט יצא אל הפועל במסגרת שיתוף
פעולה בין הנהלת המרכז הרפואי ,אגף
נשים ויולדות ,מערך מזון ויחידת תזונה
ודיאטה .מדובר בפיילוט ראשון מסוגו,
שהחל במחלקות היולדות ובהמשך תיבחן
האפשרות להרחיבו למחלקות נוספות.
מנהל מערך המזון ,אייל אלמוג" :היה לנו
חשוב להעניק ליולדות חוויה קולינרית
ברמה גבוהה ,שאינה מביישת בתי מלון.
אני מבקש להודות להנהלת המרכז הרפואי
ולצוות אגף נשים ויולדות על הליווי והסיוע
במימוש הפרויקט".
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הקנגורו הגיע לפגייה

במחלקת הפגייה ציינו את שבוע המודעות ל"שיטת הקנגורו" .מדובר
בשיטת טיפול דרך מגע העור של ההורה עם עור התינוק ,המומלצת
במיוחד עבור פגים .במהלך השבוע הסביר צוות הפגייה להורים את
חשיבות השימוש בשיטת הקנגורו ,הסתובב עם "אוזני קנגורו" ותיעד
את ההורים יחד עם
תינוקם הרך.
הקנגורו
מרתון
התקיים ב 17-פגיות,
ובהן גם במרכז
לגליל,
הרפואי
כאשר כל פגייה
חישבה את מספר
שעות הקנגורו שהיו
בה במהלך השבוע,
וזו עם מספר השעות הגדול ביותר הוכתרה כפגייה מצטיינת.
האחות האחראית ,סבטלנה סירוטקין ,וסגניתה מוריה סימנה הסבירו,
כי שיטת הקנגורו מביאה לשיפור הקשר בין ההורה והתינוק ,מעלה
את תחושת הביטחון בהורות ומביאה לצימצום חרדה ומתח .כמו כן
היא מסייעת בייצוב חום גופו של התינוק ,בשיפור מדדים פיזיולוגיים,
בהאצת ייצור החלב ובהענקת פרקי זמן ארוכים יותר של שינה שלווה.

מלר"ד ילדים הוכר כיחידה עצמאית
בתמיכת הנהלת המרכז
הרפואי ולאחר שנים רבות
של פעילות תחת המלר"ד
(מחלקה לרפואה דחופה
 מיון) ,הוכר מלר"דילדים ע"י משרד הבריאות
כיחידה עצמאית .במסגרת
השינוי נבחר ד"ר איתמר
מונצ'ק למנהל הרפואי
ומייסון בשארה למנהלת
תחום סיעוד.
האחרונים,
בחודשים
בעקבות הכרת היחידה ,הוקם בה צוות סיעודי המתמקצע
ברפואה דחופה ילדים וכולל  14אחיות המנוסות בתחום
זה .נוסף על כך התחדש מלר"ד ילדים ברופא בכיר ,ד"ר
עלי חטיב ,שיצא להתמחות-על ברפואה דחופה בביה"ח
העמק וצפוי לשוב לקראת סוף שנת .2022
כמו כן נבנה נוהל מלא וסדר פעולות חדש ,במסגרתו
מבוצע טריאז' (מערכת מיון לסיווג חולים עפ"י רמת
הדחיפות) לכל הילדים עד גיל  18המגיעים למרכז הרפואי.
נוסף על כך ניתן דגש מיוחד לטיפול בכאב ובפרוצדורות
שעלולות לגרום לחרדה בקרב ילדים ובני נוער .הטיפול
מתבצע באמצעות שימוש במשחקים מיוחדים ,בגז צחוק,

בליצנים רפואיים ובסדציה
(תהליך רפואי של הרגעה
או הרדמה בעת פעולה
כואבת).
מלר"ד ילדים מטפל בכלל
הפניות של ילדים עד גיל
 18תושבי האזור ,ממקרים
פשוטים יחסית הכוללים
חום ,הקאות ,שילשולים
וכאבי בטן ,דרך מקרים
מורכבים כחנק ומכות חום
(כולל החייאה) ,ועד מקרי
טראומה כתאונות דרכים ,חבלות ,פגיעות ע"י בעלי חיים,
כוויות וטביעות ,כל זאת בשיתוף המלר"ד.
הצוות המטפל הינו רב-תרבותי וכולל עובדים יהודים,
נוצרים ,מוסלמים ודרוזים ,המטפלים בילדים ונוער מכלל
הדתות.
מנהל מלר"ד ילדים ,ד"ר איתמר מונצ'ק" :אנו שואפים
להיות חלון הראווה של המרכז הרפואי ,ובנוסף למתן
מענה דחוף ,לשמש צינור דרכו יתקבלו ילדים תושבי
האזור לשירותים אמבולטוריים ,אותם מציע המרכז
הרפואי .אנו מבקשים להודות להנהלה ולעומד בראשה,
פרופ' ברהום ,על התמיכה".

תעודת הוקרה ארצית לאחות שרית אייזנברג
האחות האחראית שרית אייזנברג זכתה
בתעודת הוקרה על הצטיינות יתרה במתן
טיפול הומאני מכבד וחומל של מטופלים.
תעודת ההוקרה הארצית ניתנה לה בטקס
שנערך מטעם ביה"ס האקדמי לסיעוד
במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).
אייזנברג היתה בין תשעת המועמדים
הסופיים לקבל את הפרס הארצי
להומאניות בסיעוד.
הזוכים נבחרו ע"י ועדת פרס מיוחדת
שהוקמה לצורך העניין ,בראשות
פרופ' דינה בן יהודה ,כל זאת בתמיכת
הפילנתרופית הני דוויט.
שרית אייזנברג ,אחות אחראית מחלקה פנימית א',
היתה בשנה האחרונה אחראית על מחלקת הקורונה

כתר א' ,ועוד לפני כן היתה אחראית על
 3,000פצועים סורים ,ובהם נשים וילדים,
שהובאו למרכז הרפואי בתקופת מלחמת
האזרחים בסוריה.
אייזנברג" :כאחות אחראית חרטתי על
דגלי את ערכי החמלה ,אהבת האדם
והאמפטיה למטופל .אני רואה בכך ערכים
שצריכים לאפיין כל צוות סיעודי באשר
הוא וחשה גאווה על ההוקרה לה זכיתי".
מנהלת הסיעוד ,דליה טדגי ,בירכה
את אייזנברג ואמרה" :כאחות אחראית
במחלקה הפנימית ,שרית מנהלת את
הצוותים במקצועיות רבה ורואה כל העת לנגד עיניה את
טובת המטופל ,תוך קידום האימרה 'אדם לאדם  -אדם'
שהמרכז הרפואי חרט על דגלו".
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נא להכיר :מרפאת "כולנה"  -לדבר מהלב על הלידה
במרכז הרפואי לגליל נפתח שירות חדש תחת השם
מרפאת "כולנה" ,המיועד עבור נשים לפני לידה או אחריה,
המעוניינות בפגישה עם מיילדת.
השירות ניתן באגף נשים ויולדות ע"י מיילדות מחדר
הלידה ,שהוכשרו לכך בגישת ( BOTליווי ותקשורת
בשדה הלידה) ,תוך התייחסות אישית למרחב הרגשי של
היולדת.
המפגש נותן מענה לנשים שמגיעות עם חששות ופחדים
לקראת הלידה ,כאלו שעברו טראומה או סובלות מקושי
בבדיקה רפואית.
שירות נוסף הניתן במסגרת המרפאה הוא פגישת עיבוד
רגשי לאחר לידה ו/או ניתוח קיסרי או לפני לידה חוזרת.
שרי נהיר בידרמן ,אחות אחראית חדר לידה ,מסבירה:
"מדובר במפגש ליווי רגשי לקראת הלידה הנקרא
 .Woman Friendlyמטרת המפגש היא להקשיב ליולדת
ולגלות יחד איתה את הרגישויות או צרכיה הייחודיים,
תוך מתן תמיכה רגשית .המפגש הוא גם הזדמנות עבור
היולדת להכיר את צוות המיילדות של המרכז הרפואי
לפני הלידה".

עבורי?
שירות עבורי?
מהו שירות
מהו
יורה
אילנהיורה
צילום:אילנה
צילום:

חווית שירות טובה בשבילי ,כשאני רואה את החיוך
בסוף הטיפול וכשמטופלים רואים אותי ברחוב
וזוכרים איך טיפלתי בהם או במשפחתם ...וכמובן
נותנים פידבק חיובי .זה נותן את הכח להמשיך.

"חשוב לי להעניק שירות שיקל על הסבל
בעת אישפוזו"
המטופל
קדוש
שעובר אורן
אח מוסמך,כרים קלק
אפידמיולוגיה
אח מוסמך
פנימית ב'/כתר ב'
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יצוין כי לראשונה מונגש השירות גם בשפה הערבית
ומאפשר מענה לכלל הנשים באזור.
לפרטים נוספים ותיאום פגישה ניתן ליצור קשר בטל':
 050-7887838או במייל( sarin@gmc.gov.il :שרי).

את המנגינה הזו אי
אפשר להפסיק
במרכז הרפואי פועלת מקהלה ווקאלית ,הכוללת 13
נשים וגברים ,שעובדים במחלקות שונות ומופיעים
בטקסי ובאירועי המרכז הרפואי.
בתפקיד מנהל ומנצח המקהלה משמש דמיטרי
דנובסקי ,אף הוא עובד בביה"ח ,בעל תואר שני בניצוח
מקהלות ותזמורות ,בפיתוח קול ובנגינה" .מטרת העל
של המקהלה היא לייצר מרחב תרבותי משותף במקום
העבודה" ,הוא מסביר" .מהותו של המרכז הרפואי היא
עיסוק בחולי ובהחלמה ,ולכן יש חשיבות רבה שבארגון
כזה תהיה סביבה מיטיבה העוסקת בתרבות ,ובמיוחד
במוסיקה לנשמה .דבר זה מעיד על חוסן הארגון וטיב
אנשיו".
במקהלה ,העורכת חזרות מדי שבוע (החל מספטמבר
הקרוב) ,מבקשים להרחיב את שורותיה ולצרף חברים
נוספים (עובדים וגימלאים)" .אנו מודים להנהלת ביה"ח
על התמיכה וההכרה במשמעות קיומה של המקהלה,
ולמנהלי המחלקות שמאפשרים לעובדיהם להשתחרר
לחזרות" ,אומר דמיטרי ,המוסיף כי הקריטריונים
הבולטים להצטרפות למקהלה הם מחויבות ומוטיבציה,
יכולת שירה ואהבת השירה.
לפרטים נוספים והצטרפות :טל' ,04-9107476
( 050-7887783בת שבע).

גם הזיכרון צריך מקום:
"קופסת זיכרון" לנשים
שחוו אובדן הריון
במחלקת נשים מתקבלות לאישפוז נשים החוות אובדן
הריון בכל השלבים ,ובהם בשלבים מוקדמים של ההיריון,
במקרים של לידה שקטה או לאחר פטירת יילוד (במהלך
לידה או אחריה).
נשים העוברות אובדן הריון מאבדות גם מכלול שלם
של תקוות וחלומות שהיו להן לגבי העובר שצמח בתוכן
ועוברות תהליך של אבל .מדובר בחוויה קשה בכל שלב,
בייחוד כשמדובר בהריון מתקדם ,בו האשה כבר חשה את
תנועות העובר בתוכה ,נקשרה אליו וציפתה ללידה.
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות ,לפיו יש למנות
בבתי החולים אחראית נושא אובדן הריון ,הוחלט במינהל
הסיעוד למנות לתפקיד זה את סגנית מנהלת מחלקת
נשים ,אולגה בשליקוב .במסגרת התפקיד מתאמת אולגה
בין הגורמים הרפואיים והפסיכו-סוציאליים השונים במרכז
הרפואי ,ובהם חדר לידה ,מכון גנטי ,מיון נשים ,חדר ניתוח,
המכון הפתולוגי ועובדת סוציאלית של המחלקה .כמו כן
ממשיכה אולגה בשמירת הרצף הטיפולי מול הגורמים
המתאימים בקהילה ועם הנשים עצמן ,כדי להמשיך ולתת
להן מענה גם לאחר שחרורן.
במסגרת הפרויקט נכתב נוהל מסודר בנושא זה ,נערך יום
עיון לצוות אגף נשים ויולדות ,עודכן נוהל טיפול בנפלים/

בלשניקוב (מימין) ואיצקוביץ' עם קופסת הזיכרון

עוברים ,וכמו כן מתבצעות הדרכות לצוות המטפל באותן
נשים (חדר לידה ,חדר ניתוח ומיון נשים).
כחלק מהטיפול בנשים החוות אובדן הריון ,בוצע במחלקה
פרויקט ייחודי ומרגש ,בהובלת האחות האחראית נטלי
איצקוביץ' וסגניתה בשליקוב ,במסגרתו מקבלות אותן
נשים "קופסת זיכרון" שתסייע להן ולבני זוגן להתמודד
עם הכאב ולתת מקום לזיכרון.
קופסת הזיכרון כוללת חוברת הדרכה עם הסברים
מפורטים; ערכה להטבעת כף יד/רגל של העובר; חיתול
בד בו ניתן לעטוף את העובר/היילוד לאחר הפלה/לידה;
אבן זיכרון בה ניתן לרשום את נתוני הלידה (תאריך ,שעה
ומשקל) ,וכן מעטפה לשמור בה תמונת אולטרסאונד
אחרונה או צילום .כמו כן ,ניתן לשים בה צמיד מהמרכז
הרפואי ,קצוות שיער וכל פריט נוסף עפ"י רצון האשה.
איצקוביץ' ובשליקוב מסבירות ,כי הצורך ביצירת קופסת
זיכרון נוצר בעקבות הטיפול באותן נשים ולאחר שהתקבלו
במחלקה שיחות טלפון לאחר שחרורן ,בהן ביקשו לקבל
מזכרת מהעובר ,במטרה לסייע בתהליך הפרידה והאבל.
"אנו נמצאים כאן עבור הנשים שחוו אובדן זה ,במטרה
להעניק ולאפשר להן ליווי רגשי ,מקצועי ותומך" ,הן
מסכמות.
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בריאות

מיון ילדים של המרכז הרפואי הוכר
כיחידה עצמאית

בתמיכת הנהלת המרכז הרפואי
לגליל ולאחר שנים רבות של
פעילות תחת המלר”ד (מחלקה
לרפואה דחופה  -מיון) ,הוכר מלר”ד
(מיון) ילדים ע”י משרד הבריאות
כיחידה עצמאית .במסגרת השינוי
נבחר ד”ר איתמר מונצ’ק למנהל
הרפואי של מלר”ד ילדים ,והאחות
האחראית מייסון בשארה למנהלת
תחום סיעוד.
בחודשים האחרונים ,בעקבות הכרת
היחידה ,הוקם בה צוות סיעודי
המתמקצע ברפואה דחופה ילדים
וכולל  14אחיות המנוסות בתחום
זה.
נוסף על כך התחדש מלר”ד ילדים
ברופא בכיר ,ד”ר עלי חטיב ,שיצא
להתמחות-על ברפואה דחופה
בביה”ח העמק וצפוי לשוב לקראת
סוף שנת .2022
כמו כן נבנה נוהל מלא וסדר פעולות
חדש ,במסגרתו מבוצע טריאז’
(מערכת מיון לסיווג חולים עפ”י
רמת הדחיפות) לכל הילדים עד
גיל  18המגיעים למרכז הרפואי.
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בטן ,דרך מקרים מורכבים כחנק
ומכות חום (כולל החייאה) ,ועד
מקרי טראומה כתאונות דרכים,
חבלות ,פגיעות ע”י בעלי חיים,
כוויות וטביעות ,כל זאת בשיתוף
המלר”ד.
מספר הפניות למלר”ד ילדים
עומד בימים אלו (תחילת הקיץ)
על כ 65-פניות ליום .מדובר בעלייה
משמעותית לעומת הפעילות
שהיתה בו בשנת הקורונה.

הצוות המטפל הינו רב-תרבותי
וכולל עובדים יהודים ,נוצרים,
מוסלמים ודרוזים ,המטפלים
בילדים ונוער מכלל הדתות.

צוות מלר’ד ילדים במרכז הרפואי לגליל

נוסף על כך ניתן דגש מיוחד לטיפול
בכאב ובפרוצדורות שעלולות לגרום
לחרדה בקרב ילדים ובני נוער.
הטיפול מתבצע באמצעות שימוש
במשחקים מיוחדים ,בגז צחוק,
בליצנים רפואיים ובסדציה (תהליך

צילום :רוני אלברט

רפואי של הרגעה או הרדמה בעת
פעולה כואבת).
מלר”ד ילדים מטפל בכלל הפניות
של ילדים עד גיל  18תושבי האזור,
ממקרים פשוטים יחסית הכוללים
חום ,הקאות ,שילשולים וכאבי

מנהל מלר”ד ילדים ,ד”ר איתמר
מונצ’ק“ :אנו שואפים להיות חלון
הראווה של המרכז הרפואי ,ובנוסף
למתן מענה דחוף ,לשמש צינור
דרכו יתקבלו ילדים תושבי האזור
לשירותים אמבולטוריים ,אותם
מציע המרכז הרפואי .אנו מבקשים
להודות להנהלה ולעומד בראשה,
פרופ’ ברהום ,על התמיכה”.

כתבו עלינו

חדשות הבית | אב תשפ״א | יולי 2021

17

משפחת הרופאים
במרכז הרפואי התפוח לא נופל רחוק מהעץ :שלושה
אחים ,כולם רופאים ,קיבלו תעודות הצטיינות במהלך טקס
מורים מצטיינים ,המוקיר רופאים שמלמדים בפקולטה
לרפואה ע"ש עזריאלי של אוניברסיטת בר-אילן בגליל.
שלושת האחים למשפחת חסן  -דוניה ,שאדיה ופאדי -
הם ילדיו של מנהל המחלקה הנפרולוגית ,פרופ' כמאל
חסן ,שבמשך שנים נבחר למורה מצטיין בעצמו.
פרופ' כמאל חסן" :אחרי שקיבלתי בעבר תעודות
הצטיינות מהפקולטה ,הפעם שלושת ילדיי הרופאים
'עקפו אותי בסיבוב' .זה מרגש עבורי ללמד את דור
ההמשך בפקולטה לרפואה ,אבל לראות את שלושת ילדיי
הצעירים מתחילים גם הם ללמד את דור ההמשך  -זה
כבר מרגש כפליים".
הטקס התקיים באודיטוריום ,במעמד מנהל המרכז,
פרופ' מסעד ברהום ,דיקאן הפקולטה לרפואה ,פרופ'
קרל סקורצקי ,בכירים נוספים מהפקולטה וחברי הנהלת

פרופ' ברהום עם פרופ' כמאל חסן ושלושת ילדיו הרופאים

המרכז הרפואי.
בטקס קיבלו  41מורים-רופאים תעודות הצטיינות וארבע
מחלקות נבחרו למצטיינות :המחלקה הגריאטרית,
המחלקה האורולוגית ,פנימית ה' והפגייה .ד"ר אלית
ארנון-שלג קיבלה תעודת הוקרה על היותה מנטורית
מצטיינת.

אתר אינטרנט חדש
לאחר שנה של עבודה מאומצת ,הוקם אתר אינטרנט חדש
למרכז הרפואי .האתר ,שהינו מונגש וידידותי ,כולל בין השאר
שירות אונליין בתחומים שונים ,זימון תורים מקוון למרפאות
החוץ ,מידע חדש ועדכונים מהנעשה במרכז הרפואי ,וכן
מספרי טלפונים של
מחלקות ,יחידות ושירותים
נוספים.
אנו מבקשים להודות לד"ר
זיו פז על ליווי הפרויקט;
למנהלת המדיה החברתית,
טלי עוז אלבו ,על ליווי,
ייעוץ תוכן והפקה; למנהלת
מערכות מידע ,שלי שלם;
למרכזת תקשורת שיווקית,
שיר עשור; לסטודנטית מאי דובדבני; לחברת דרונט על
הפיתוח והליווי ,ולאחראי הסברה ודוברות ,גל זייד.
כתובת האתר.www.gmc.org.il :
נוסף על אתר האינטרנט ניתן להתעדכן באופן שוטף דרך
הרשתות החברתיות ,הכוללות את דף הפייסבוק (המרכז
הרפואי לגליל) והאינסטגרם ,ואת ערוץ היוטיוב.
גם למכון המחקר של המרכז הרפואי יש אתר אינטרנט חדש,
וכתובתו היא .www.gmcri.org.il :כמו כן ניתן להיכנס אליו
דרך אתר המרכז הרפואי.
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מעודדים הנקה

במרכז הרפואי התקיים קורס העוסק בחשיבות
ההנקה ויתרונותיה בימים הראשונים שלאחר הלידה,
עבור הצוות הסיעודי באגף נשים ויולדות.
מטרות הקורס היו להקנות לצוות כלים מקצועיים
בתחום ההדרכה בהנקה ,להביא לשיפור איכות
הטיפול ביולדות ובילודים ,וכן להטמיע הכשרה
אחידה ויצירת שפה משותפת בנושא הנקה
במחלקות האגף.
במסגרת הקורס ,שנמשך ארבעה ימים ,עבר הצוות
הסיעודי הכשרה מקיפה בתחום ההנקה  -מחשיבות
ההנקה לאחר הלידה ,דרך אנטומיה ופיזיולוגיה של
השד ,אתגרים ודילמות בהנקה ,ועד להנקה בחדר
לידה והנקת פגים .כמו כן כלל הקורס התנסות
מעשית באמצעות סימולציות.
הקורס הועבר ע"י יועצות הנקה של אגף נשים
ויולדות ,צוות רפואי של התינוקיה ,דיאטנית ועובדת
סוציאלית .במהלך הקורס הציגה יועצת ההנקה
נורית מאיר את הרצף הטיפולי בקהילה לאחר
שיחרורה של היולדת; הרבנית טלי כוך שפכה אור
על תרבות ההנקה בקרב נשים מבני המנשה וסימה
אתלאי ממעון תפוז בנהריה האירה זרקור על הנקה
בקרב נשים אתיופיות.
את הקורס יזמה אתי פרץ ,אחות אחראית יולדות א'
ויועצת הנקה ,בשיתוף עם מחלקת ההדרכה.

אות נציב שירות המדינה לאנואר עכאוי
אנואר עכאוי ,סגן מנהל מרכז חלוקה,
מנהל המרכז הרפואי ,פרופ' מסעד
זכה באות נציב שירות המדינה
ברהום ,שבישר לו על הזכייה ,אמר
בקטגוריית מצוינות אישית .עכאוי
כי עכאוי ניחן בשילוב יוצא דופן של
זכה בפרס היוקרתי על הפגנת
מקצועיות ואנושיות ,וכי המוטו של
מוסר עבודה גבוה במיוחד ,חריצות,
המרכז הרפואי" ,אדם לאדם  -אדם",
מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר,
הולם אותו במיוחד.
יצירתיות ו"ראש גדול".
לרגל קבלת הפרס נפגשו פרופ'
עכאוי ,בן  ,44נשוי  ,3 +תושב הכפר
ברהום ,חברי הנהלה ומנהל מערך
שייח דנון ,עובד במרכז הרפואי מזה
המזון ,אייל אלמוג ,עם עכאוי ,אותו
 24שנה ,ועבר את כל השלבים במערך
בירכו באופן אישי לרגל זכייתו.
מזון ,משטיפת עגלות בראשית דרכו
אנואר עכאוי" :זהו רגע מרגש עבורי.
ועד לתפקידו החדש כסגן מנהל מרכז
אני רואה במרכז הרפואי בית שני,
אנואר עכאוי ופרופ' ברהום
חלוקה .במסגרת תפקידו פועל אנואר
ובמידה מסוימת אפילו ראשון .הכל
בין השאר למען בטיחות ומניעת זיהומים במערך המזון ,אני עושה מתוך אהבה והערכה עמוקה למקום שטיפח
תוך קידום מהלכים לשיפור וחדשנות.
וגידל אותי מקצועית".

ניתוחים חדשניים לכריתת רחם ושחלות

מהו שירות עבורי?

צילום :אילנה יורה

במרכז הרפואי החלו להתבצע ניתוחים חדשניים לכריתת
שחלות ולכריתת רחם ,בגישה לפרוסקופית נרתיקית .מי
שאחראי לביצוע הניתוחים הוא מנהל אגף נשים ויולדות,
פרופ' ליאור לבנשטיין ,שהיה הראשון שהטמיע את שיטת
הניתוחים הייחודית בישראל.
כריתת רחם נחשבת לניתוח השכיח ביותר בתחום רפואת
הנשים ,אלא שבעבר היה מקובל לבצע את מרבית
הניתוחים בגישה בטנית ,באמצעות חתך אורכי או רוחבי
על גבי הבטן ,כאשר תקופת ההחלמה היתה ארוכה ורמת
הכאב היתה גבוהה יחסית .עם השנים התפתחה הגישה
הלפרוסקופית ,במסגרתה מבוצעים חתכים זעירים על גבי
הבטן ,דרכם ניתן לבצע ניתוחים מורכבים לכריתות רחם
ושחלות ,כמו גם ניתוחים לתיקון רצפת האגן.
לאחרונה חלה פריצת דרך נוספת ,שהולידה את הניתוחים
הלפרוסקופיים הנרתיקיים .הרעיון שעומד מאחורי
השיטה הוא לנצל את פתחי הגוף הטבעיים לשם ביצוע
ניתוחים לפרוסקופיים .הניתוחים מתבצעים באמצעות
מיכשור לפרוסקופי מתקדם הכולל מצלמת  HDתלת
מימד ,המדגימה את האנטומיה של רצפת האגן וחלל
הבטן ברזולוציה גבוהה .השיטה החדשנית מונעת צלקות
וחתכים ,מפחיתה את שיעור הסיבוכים הפוסט-ניתוחיים
(כולל זיהומים ובקעים) ואת רמת הכאב ,ומצמצמת
את משך ההחלמה .פרופ' לבנשטיין" :המהפכה בתחום
הכירורגיה הגינקולוגית הגיעה למרכז הרפואי .מדובר
בפריצת דרך ממנה ייהנו נשים רבות שצריכות לעבור

כריתת רחם או שחלות עקב תופעות שונות כרחם מוגדל,
דימומים לא סדירים או מוגברים ,ציסטות או גידולים
שחלתיים" .לפרטים נוספים :טל' ,04-9107517 :מייל:
.malkao@gmc.gov.il

“נוסחת ההצלחה בשירות :הבטח פחות -
ספק יותר ,כפי שאמר טום פיטרס”
נדב זהרי
מנהל מחלקת אחזקה
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עברת לידה שקטה? את לא לבד
במרכז הרפואי לגליל פועלת מרפאה סב לידתית ייחודית מספר בדיקות אבחנתיות ,שכללו ביצוע בירור קרישיות
עבור נשים שאושפזו או טופלו במרכז הרפואי וחוו אובדן יתר ואולטראסאונד תלת-מימד לרחם לשלילת מום
היריון בגיל החיות (אחרי השבוע ה )24-או פטירת יילוד רחמי .כמו כן הומלץ לה על מעקב אורך תעלת צוואר
לאחר הלידה .המרפאה כוללת צוות רופאים המומחים הרחם בהיריונות הבאים ,מתן טיפול בפרוגסטרון למניעת
בסיבוכי היריון ,רופא מומחה בגנטיקה רפואית ,אחות לידה מוקדמת ושקילת ביצוע תפר צווארי על רקע חשד
ייעודית בנושא אובדן היריון ,עובדת סוציאלית ועפ"י לאי ספיקה צווארית.
צורך גם רופאת פגייה.
במהלך הבירור נמצאה מחיצה תוך רחמית שתפסה
כחלק מהשירות שניתן מתקיימת שיחה עם בני הזוג כשני שליש מחלל הרחם והומלץ על הסרתה באמצעות
וסקירת מהלך האירועים שחוו ,כולל הלידה השקטה היסטרוסקופיה ,אשר בוצעה בהצלחה.
והאישפוז במחלקה.
הצליחה
בהמשך
כמו כן מתבצעת
להרות
המטופלת
הערכה מפורטת של
באופן ספונטני ,טופלה
הרקע הרפואי של
בפרוגסטרון מניעתי
העבר
המטופלת,
וביצעה מעקב לאורך
שלה
המיילדותי
צוואר הרחם ,שהיה
והערכת גורמי הסיכון.
ארוך ושמור לאורך
בנוסף מבוצעת הערכה
ההיריון.
תקופת
גנטית לגבי מחלות
המטופלת חזרה ללדת
במשפחה,
גנטיות
לידה ספונטנית במועד
סקירת בדיקות סקר
עם אותו הצוות שטיפל
שבוצעו,
גנטיות
בה בעבר ,תוך שהיא
ובמצבים בהם בוצע
יולדת תינוק במשקל
צוות המרפאה הסב לידתית
דיקור מי שפיר או
תקין ובלידה רגילה.
נלקחה דגימה גנטית -
הצוות הרב-מקצועי במרפאה כולל את ד"ר מאיה וולף,
מוסברת לבני הזוג התשובה ומשמעותה.
מנהלת היחידה לרפואת האם והעובר; ד"ר אנשראח
במידה ובני הזוג הסכימו לביצוע נתיחה שלאחר המוות ,סגייר שנאן ,רופאה בכירה מהיחידה; צוות מהמכון הגנטי
מוצגים בפניהם ממצאי הנתיחה .בני הזוג מקבלים הסבר בראשות פרופ' ציפורה פליק זכאי; ד"ר שני בן הרוש וד"ר
בהתאם לממצאים מהגורמים המקצועיים ,וכן המלצה רונן סלומה ,רופאים מומחים בגנטיקה רפואית; נחמה
להמשך בירור ולביצוע בדיקות שעשויות לעזור באבחנה כפיר ,יועצת גנטית; אולגה בשליקוב ,אחות מיילדת
של סיבת המוות העוברי ,כל זאת במטרה להוביל ללידת ייעודית לנושא אובדן היריון ,והעובדות הסוציאליות אלין
ילדים בריאים במועד בהיריונות הבאים.
אטיאס וזהרה סלאמה.
בהמשך המפגש מבוצעת שיחה פרטנית עם עובדת בהתאם למקרה ועפ"י הצורך יינתן בנוסף ייעוץ ע"י
סוציאלית שתמכה בבני הזוג במהלך הלידה השקטה ,מנהלת הפגייה ,ד"ר ורד פליישר-שפר.
במטרה לאמוד את המצב הרגשי ולספק כלים נוספים ד"ר וולף מסרה ,כי מטופלות רבות מתארות את חשיבות
להתמודדות עם המצב.
המפגש הרב-מקצועי במרפאה ,הן מבחינת הבנת
באחד המקרים הגיעה לייעוץ במרפאה צעירה בת  26הנסיבות שהביאו לאובדן והן בכל הקשור להתאמת
לאחר שעברה לידה מוקדמת ספונטנית בשבוע  22השלמת הבירור ,הבדיקות ותכנון ההיריון הבא.
ויומיים .היילוד ,שנולד במשקל  545גרם ,לא שרד (נתיחת השירות ניתן ללא עלות במטרה לסייע ככל האפשר ולתת
העובר ובדיקת השליה לא העלו ממצאים חריגים).
מענה לנשים שחוו אובדן היריון או פטירת יילוד ,במטרה
במהלך ביקורה במרפאה הסב לידתית הוחלט לבצע להשיג תוצאה טובה בהיריון הבא.
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מכון הגסטרו :שירות לטיפול במחלות מעי דלקתיות
במכון הגסטרו נפתח שירות
המחלות ,כאשר הסיבות לכך
המאגד תחת קורת גג אחת את
מגוונות ,וביניהן תזונה תעשייתית
הטיפול במחלות מעי דלקתיות
(ג'אנק פוד) ושימוש יתר
(.)IBD
באנטיביוטיקה".
בין המחלות הללו נכללות
כמו כן הוסיפה ,כי היתרון הגדול
מחלת קרוהן ומחלת קוליטיס
במתן השירות הינו בכך שמדובר
כיבית ,שהן מחלות כרוניות
בטיפול רב-מערכתי ,מהיר ויעיל
הגורמות לדלקת מתמשכת
עם צוותים מכלל הסקטורים ,שניתן
בחלקים שונים של מערכת
באותו המקום וחוסך התרוצצויות
העיכול .מדובר במחלות
בין מרפאות ומקומות שונים ,תוך
מימין :ד"ר דקלה דרור-צור ,ד"ר ויסאם סבית והאחות
הדורשות לרוב טיפול תרופתי
מתן יחס אישי ומענה מהיר.
האחראית תמר הופסינק
קבוע ולעיתים מחייבות ניתוח.
במסגרת השירות הייעודי ניתנות
שכיחותן בישראל נחשבת לגבוהה יחסית ,עם עשרות למטופלים תרופות ביולוגיות במכון ,תוך השגחה .כמו כן
אלפי חולים.
קיימת במכון אפשרות להשתתף במחקרים בינלאומיים
השירות ניתן ע"י צוות רב-מערכתי בהובלת רופאה שבודקים תרופות חדישות ביותר ,כל זאת בליווי צמוד
מומחית בגסטרואנטרולוגיה ,ד"ר דקלה דרור-צור ,וכולל ותחת מעקב וניטור הדוקים של צוות החוקרים.
אחות  ,IBDתזונאית ורופאים מומחים במגוון תחומים ,לפרטים ויצירת קשר :טל'  ,04-9107620ווטסאפ לכתיבת
ובהם כירורג ,ראומטולוג (רופא פרקים) ורנטגנולוג (רופא הודעות ,050-2373611 :מייל.gastro@gmc.gov.il :
דימות).
מכון הגסטרו ,בניהולו של ד"ר ויסאם סבית ,מעניק
ד"ר דרור-צור מסרה ,כי הגורמים למחלות מעי דלקתיות מגוון רחב של שירותי גסטרואנטרולוגיה מרפאתיים
יכולים להיות שונים ומגוונים ,ובהם גורמים גנטיים ואנדוסקופיים ,הן עבור מאושפזים והן עבור מטופלים
וסביבתיים" .בשנים האחרונות עלתה מאוד שכיחות אמבולטוריים.

מכון לבדיקות תקופתיות" :טיפול  "10,000לגופכם
במרכז הרפואי פועל מכון לבדיקות
כירורג מומחה .השירות בתשלום
תקופתיות ובדיקות סקר רפואי,
וכולל כיבוד וליווי אישי.
המיועד לכל מי שמעוניין להעריך
לאחרונה החל המכון בהפעלת
בזמן אמת את מצבו הבריאותי,
שירות לרפואת ספורט בניהולו של
להביא לשיפורו ולאתר או למנוע
ד"ר צפריר אור ,קרדיולוג מומחה
מחלות ומצבים מסכני חיים.
ברפואת ספורט .מדובר בשירות
המכון ,שבראשו עומד מנהל
המיועד לאלו העוסקים בספורט
המערך הקרדיולוגי ,פרופ' שאול
תחרותי מקצועני וחצי-מקצועני,
עטר ,כולל מיכשור מתקדם וצוות
וכמו כן ניתנות בדיקות קבוצתיות
מומחים רב-מקצועי .כל התשובות
במסגרת הליגות למקומות עבודה.
והמסקנות ניתנות לנבדק באותו
צוות המכון לבדיקות תקופתיות
פרופ' עטר" :אורח החיים
היום.
התובעני וההתמודדות עם סדר יום עמוס המלווה
בין הבדיקות :הערכה גופנית מלאה ע"י מומחה ברפואה בלחצים ,יחד עם הרגלי תזונה לקויים ,עלולים לגרום
פנימית וקרדיולוגיה ,בדיקות דם כימיות מקיפות וספירת לתחלואה מוקדמת .גילוי מוקדם של גורמי סיכון
דם מלאה ,בדיקת שתן כללית ,בדיקת צואה לדם סמוי ,למחלות עשוי למנוע או לעכב את התפתחותן ולעיתים
צילומי לב וריאות ,תפקודי ריאה ,בדיקות עיניים ושמיעה ,להביא להצלת חיים ,ומכאן החשיבות שבבדיקות
וכן א.ק.ג בעת מנוחה ובמאמץ .לנשים יבוצעו בין השאר הללו" .לפרטים נוספים :טל'  ,04-9107686מייל:
בדיקה ע"י גינקולוגית מומחית וכן בדיקת שדיים ע"י רופא .ilanitb@gmc.gov.il
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עמותת הידידים סוגרת שנת פעילות בצל הקורונה
כחלק מחיזוק הקשר עם הקהילה מקיימת עמותת הידידים
של המרכז הרפואי מדי שנה כ 50-פעילויות ברחבי הגליל
המערבי ,ובהן הרצאות ,סדנאות ,ימי עיון וירידי בריאות.
מרבית האירועים מתקיימים בחינם ,כאשר גם המרצים
ומנחי הסדנאות מהמרכז הרפואי רואים בהשתתפותם
שליחות בקרב הקהילה בגליל המערבי למען עידוד אורח
חיים בריא.
התפשטות נגיף הקורונה קטעה את הפעילות ונמנע
מאיתנו קשר פרונטלי עם תושבי האזור .לשמחתנו,
מצאנו פתרון בשיתוף עיריית נהריה ורשת המתנ"סים
בראשות ליאור הרשמן ,שהעמידה לרשותנו פלטפורמה
למתן הרצאות לקהל בכלל ולקהילת הגימלאים בפרט
באמצעות ה"זום".
אנו ,בעמותה ,ראינו בגימלאים יעד חשוב במהלך
השנה ,שכן הם  -יותר מכולם  -היו מבודדים בבתיהם
ונזקקו מאוד לקשר האנושי ,במיוחד בשאלות הקשורות
לבריאותם הגופנית והנפשית.
במהלך השנה התקיימו  20מפגשי "זום" בשעות הבוקר
ואחה"צ ,בנושאים שונים ,בהם השתתפו תושבי האזור,
ובהם :נגעי עור ,סוכרת סוג  ,2שינויים ניווניים במפרקים,
מניעת שבץ מוחי והתקפי לב ,כאבי מפרקים ,ייפוי כוח
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רפואי ,דילול העצם ,מניעת נפילות בגיל השלישי ,בעיות
שמיעה ,עזרה ראשונה והחייאה ,לחץ דם וטיפולי פה
ולסת.
אירועי יום האשה הבינלאומי התקיימו אף הם באמצעות
ה"זום" ,בשיתוף מתנ"ס נהריה ו-ויצ"ו נהריה ,אשר
במהלכם התקיימו הרצאות שונות ופאנל לקידום בריאות
האשה.
מיד עם החזרה לשגרה התחלנו בעמותה להשלים חלק
מהפעילויות הפרונטליות בנושאים כגון אורח חיים בריא
ומחלת הסרטן ,יחד עם סדנאות החייאה לגימלאים
ולתינוקות .כמו כן נטלנו חלק בימי בריאות ,בסדרת
הרצאות בנושאי בטיחות בבית ובחצר ,הפרעות שינה
ובעיית ההתמכרות למסכים ,בחטיבת הביניים שבביה"ס
סולם צור של המועצה האזורית מטה אשר.
זו הזדמנות להודות לצוות הרפואי והסיעודי ולעובדים
הסוציאלים המשתפים עימנו פעולה בימי שגרה וחירום,
תוך סיוע לעמותת הידידים במיתוג המרכז הרפואי
ובעידוד תושבי האזור לקיים אורח חיים בריא.
כתבה :ד"ר מיכל קולן,
מנהלת פרויקטים בעמותת הידידים

פיזיותרפיה :בין שיווי משקל לסחרחורת

עבורי?
שירות עבורי?
מהו שירות
מהו
צילום :אילנה יורה

אנשים רבים סובלים מבעיות שיווי משקל ומסחרחורות,
לעיתים משתיהן יחד.
בגופנו פועלות שלוש מערכות העובדות בתיאום כדי
לשמור על שיווי המשקל ולאפשר תיפקוד מלא :מערכת
הראייה ,מערכת שריר-שלד והמערכת הווסטיבולרית.
מערכת הראייה מאפשרת לנו לזהות את מיקום הגוף
ותנועתו ולאתר מכשולים .ניתן להבין זאת כאשר עוצמים
עיניים וחשים לעיתים קושי בשמירה על יציבות ,גם אם
מדובר רק בעמידה במקום.
מערכת שריר-שלד מאפשרת לנו ,באמצעות תנועה
ותחושה ,להבין היכן ממוקם הגוף ולתקן את מיקומו
בהתאם.
תפקידה של המערכת הווסטיבולרית ,שפחות מוכרת
לרובנו ,הוא לתת מידע על מיקום ,כיוון ומהירות תנועת
הראש והגוף במרחב ,בתיאום עם מערכת הראייה
ומערכות נוספות בגוף.
המערכת בנויה מאיבר פריפרי בכל אחת מהאוזניים
והינה בעלת קישורים רבים במוח .באיבר הפריפרי ,באוזן
הפנימית ,קיימות שלוש תעלות קשתיות ושקיק ,שמלאים
בנוזל מיוחד ותאי שערה .בשקיק נמצאים גבישים זעירים,
הנקראים לעיתים "קריסטלים" ,ואשר מספקים לגוף
יכולת להרגיש את כוח הכובד.
פגיעות והפרעות במערכת הווסטיבולרית יכולות לנבוע
מסיבות רבות ,ובהן דלקות ,גידולים ,פגיעות מוחיות
ותזוזה של הקריסטלים מחוץ למקומם הטבעי בשקיק
אל תוך התעלות שבאיבר הווסטיבולרי .ישנם כמה
סימנים וסימפטומים נפוצים המופיעים כשישנה הפרעה
וסטיבולרית ,כגון סחרחורות ,בעיות שיווי משקל ,תנועות
עיניים לא רצוניות וקושי במיקוד מבט ,בחילות והקאות,
הזעה והפרעות שמיעה.
מקרה בו הקריסטלים זזו מהשקיק לאחת התעלות נקרא
 ,Benign Paroxysmal Positional Vertigoאו בקיצור
 . BPPVמצב זה גורם לרגישות יתר של המערכת ומוביל
לתחושות סחרחורת מסוג ורטיגו (אשליה של תנועה
סיבובית של הגוף או החלל) ,בחילות והקאות ,ריצוד
בעיניים ,גלי חום והזעה .לרוב ניתן לאבחן מצב זה בעזרת
תישאול נכון ,בדיקת תנועות עיניים ורפלקסים ,כמו גם
בדיקת הסימפטומים והסימנים בזמן שינויי מנח של
המטופל.

לאחר איבחון מדויק ,הטיפול הינו פשוט יחסית וכולל
רצף של מנחים הנקבעים ספציפית עפ"י זיהוי מיקום
הקריסטלים ,שזזו ממקומם וגורמים להובלתם בחזרה אל
השקיק .פעמים רבות הטיפול מוצלח ועובד ממש כמו
קסם ,כאשר המטופל חש הטבה מיידית.
ישנם גם טיפולי שיקום וסטיבולרי מורכבים וממושכים
יותר ,במקרים בהם יש צורך בתהליך טיפולי ,שנותן מענה
לליקויים במערכות כמו שיווי המשקל ומערכת הראייה,
בהתאם למצב המטופל והבעיה הווסטיבולרית.
אנו ,במחלקת פיזיותרפיה ,מזמינים את כלל המחלקות
והצוותים במרכז הרפואי לשיתוף פעולה גם בתחום
חשוב זה כדי לסייע למטופלים.
אם הינכם סובלים מאחת הבעיות שהוזכרו בכתבה,
מומלץ לפנות לקופת החולים ולקבל דרכה פיזיותרפיה
לצורך איבחון וטיפול וסטיבולרי.
לפרטים נוספים על שירותי הפיזיותרפיה ניתן להתקשר
לטל'.04-9107543 :

חווית שירות טובה בשבילי ,כשאני רואה את החיוך
בסוף הטיפול וכשמטופלים רואים אותי ברחוב
...וכמובן
עבוריבהם
"שירותטיפלתי
וזוכרים איך
במשפחתםרפואי
זה אומתן טיפול
להמשיך.
אדיבחיובי .זה
מסור,פידבק
נותנים
ואישי.
הכחחם
ומקצועי,נותןלצדאתיחס

מאחורי כל מטופל יש עולם ומלואו ,ומוטלת
קדוששם בכל עת ובכל
עלינו האחריותאורןלהיות
אפידמיולוגיה
אח מוסמך,
שעה עבורו"
ד"ר קרין נורגור
רופאה ,פנימית ב'/כתר ב'
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פעילות היחידה לקשרי חוץ
תעודות הוקרה מאיגוד הרופאים הקרפטיים
במסגרת פעילות היחידה לקשרי חוץ השתתפו חמישה
מרופאי המרכז הרפואי בכנס בינלאומי הנערך ע"י
איגוד הרופאים הקרפטיים באוקראינה ,ואשר בו הוצגו
התפתחויות וחידושים שונים ,בעיקר בתחום כירורגיה
ואנדוקרינולוגיה.
הרופאים ,שהשתתפו בכנס באופן וובינארי ("זום") ,שיתפו
מהידע והניסיון שלהם לגבי ההתפתחויות האחרונות
בתחום מקצועיותם ,תוך שהציגו מקרים וניתוחים בגישות
חדישות.
מנהל מחלקת כירורגיה א' ,ד"ר אלי קקיאשווילי ,הציג
חידושים בגישות ניתוחיות של סרטן הקיבה .מנהל יחידת
ניתוחי ראש-צוואר במחלקת אא"ג ,ד"ר אוהד רונן ,הרצה
על סטנדרטיזציה של ניתוחים לסרטן בראש ובצוואר.
מנהל שירות כירורגיית שד ולימפאדמה ,ד"ר אסי דרובוט,
דן בנושא טיפולים ניתוחיים של בלוטות הלימפה וסרטן
השד ,וד"ר מרינה נודלמן מהמכון לאנדוקרינולוגיה,
מטבוליזם וסוכרת ,דיברה על תרופות לסוכרת כמניעה
וטיפול במחלות לבביות ובמחלת הנפרופתיה.
ד"ר טל מרשק ,מנהל היחידה לרינולוגיה וניתוחי בסיס
גולגולת ,וד"ר יובל גרובר ,נוירוכירורג בכיר ומומחה

למחלות בלוטת יותרת המוח והסרת גידולים מוחיים,
הציגו ניתוח מורכב באזור בלוטת יותרת המוח ובסיס
הגולגולת ,אשר בוצע בשיטה אנדוסקופית .המקרה
שהוצג היה מיוחד במינו והגישה החדשנית של הניתוח
הודגמה באמצעות סרטון מהניתוח.
כאות הערכה על שיתוף הפעולה העניק איגוד הרופאים
הקרפטיים תעודות הערכה והוקרה לרופאים המרצים.
מנהלת היחידה לקשרי חוץ ,איה קגדה ,מסרה כי ביחידה
גאים בהצלחת הרופאים וימשיכו להיות שותפים מובילים
בקהילייה הרפואית הבינלאומית.

מפגש וירטואלי בעבודה סוציאלית
ברוח ימי הקורונה התקיים לאחרונה מפגש וירטואלי בין
עובדות סוציאליות מהמרכז הרפואי ובין קולגות שלהן
מקהילות בארה"ב ובבודפשט שבהונגריה.
המפגש הווירטואלי נערך לאחר שבעבר השתתפו עובדים
סוציאלים מארה"ב והונגריה בסמינר של שבוע במרכז
הרפואי ,שמטרתו היתה למידה משותפת והדדית מניסיון
ומפרקטיקות שונות.
כמו כן הם שיתפו מהידע והניסיון שצברו ,במסגרת
פרויקט "שותפות ביחד -
 ,"Partnership2Getherאשר
הינה אחת מתוכניות הדגל של
הסוכנות היהודית ,בה פעיל
המרכז הרפואי מזה שנים.
במפגש הווירטואלי הנוכחי
עם הקהילות מחו"ל נטלו חלק
מנהלת השירות הסוציאלי ,חנה
סולומון ,וחברות הצוות שלה,
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כאשר המטרה היתה לחלוק חוויות מקצועיות במהלך
מגיפת הקורונה.
המפגש תואם ע"י היחידה לקשרי חוץ ,בשיתוף עם
סולומון ועם היידי בניש מהסוכנות היהודית.
מנהלת היחידה לקשרי חוץ ,איה קגדה ,המכהנת גם כיו"ר
הוועדה הרפואית של שותפות גליל מערבי" :התוכנית בין
אנשי מקצוע ישראלים ובין עמיתיהם בחו"ל מהווה דוגמה
לחזונה של הוועדה הרפואית והשותפות להפיק תועלת
הדדית בין אנשי מקצוע בתחום
הבריאות הן בישראל והן עם
השותפים מחו"ל ,ולחלוק חוויות
המשקפות ניסיון ומקצועיות".
ביחידה לקשרי חוץ הודו
לסולומון ולעובדות הסוציאליות
שחר פרץ ,אינאס שעבאן וזהרה
סלאמה ,על התיכנון והעברת
מצגת בנושא "עבודה סוציאלית
רפואית בזמן מגיפת הקורונה".

פעילות היחידה לקשרי חוץ
המשלחות חוזרות
לאחר כשנה ושלושה חודשים ,בהן לא ביקרו משלחות במרכז הרפואי עקב התפשטות הקורונה (במסגרת הביקורים
שמאורגנים ע"י היחידה לקשרי חוץ) ,הגיעה לביה"ח משלחת ראשונה ,מביה"ס העל יסודי שבמשגב.
חברי המשלחת  -שכללה  16תלמידי כיתה י"א הלומדים במגמת מדעי
בריאות  -האזינו להרצאה של מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת,
ד"ר עמיר בשקין ,בנושא סוכרת .כמו כן ערכו התלמידים ,בליווי ד"ר
סאמר גאנם ממחלקת כירורגיה א' ,סיור במרכז הסימולציה וההדרכה
הארצי ,המשמש רופאים ,סטאז'רים וסטודנטים לרפואה .הביקור
נערך בשיתוף עמותת תעשיידע ומשרד החינוך.
מהיחידה לקשרי חוץ נמסר ,כי במהלך השנה האחרונה נערכו כ100-
סיורים וירטואליים באמצעות ה"זום" ,עבור משלחות מהארץ ומחו"ל.
כמו כן נמסר ,כי בתקופה האחרונה הולך וגובר זרם המשלחות
המגיעות מהארץ
ומחו"ל ,בהתאם
להנחיות משרד
וכי
הבריאות,
במקביל לביקורים
נערכים מפגשים
וירטואליים
באמצעות ה"זום".

מתנדב בשירות הלאומי-אזרחי זכה באות הנשיא
בטקס חגיגי ,שהתקיים במרכז
מורשת בגין בירושלים ,זכה עידו
כהן ,מתנדב בשירות הלאומי-
אזרחי ,באות ההצטיינות של נשיא
המדינה.
עידו ,בן  ,22תושב קיבוץ גשר
הזיו ,מתנדב עם צרכים מיוחדים,
משמש כוח עזר במרפאות
החוץ ,בניהולה של אילנית אלבז.
בעקבות הצטיינותו קודם לניהול
ארכיון המרפאות.
עידו כהן ופרופ׳ ברהום
בנימוקי הוועדה צוין ,כי עידו
מצטיין במוסר עבודה גבוה ,לא חושש מאתגרים ועבר ולמשפחתו.
תהליך משמעותי בתקופת שירותו .עוד צוין כי הוא שואף בפגישה השתתפו גם סגן המנהל ,ד"ר צבי שלג ,מנהלת
ללמוד כל העת ומבצע את משימותיו על הצד הטוב ביותר .הסיעוד ,דליה טדגי ,המנהל האדמיניסטרטיבי ,משה
עוד צוין כי למרות שיש לו קושי ביצירת קשרים ,הצליח מיוחס ,אחראית בני שירות לאומי-אזרחי בביה"ח ,לובה
עידו ליצור קשרים קרובים ומשמעותיים בעבודתו .בסיכום בלין ,ומנהלת מרפאות חוץ ,אילנית אלבז.
נימוקי הוועדה צוין ,כי עידו הוא
דמות המשמשת השראה בחברה.
בטקס ,שהתקיים ע"י רשות
השירות הלאומי-אזרחי ,הוענקו
תעודות הצטיינות ל 30-מתנדבים
מכל רחבי המדינה ,כחלק משבוע
ההצדעה למתנדבות ומתנדבי
השירות הלאומי-אזרחי.
לרגל זכייתו נפגש עידו עם מנהל
המרכז ,פרופ' מסעד ברהום ,שאמר
לו כי התרגש לשמוע על זכייתו ,וכי
הוא הביא כבוד רב למרכז הרפואי
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מזל טוב ושפע ברכות
בולוס רנדה (מעבדה ביוכימית) – להולדת הבת
פרישה לגימלאות
לוי לביא שחר מיה (עובדת סוציאלית הדרכת הילד) –
פברואר 2021
להולדת הבן
עמר ניקול  -סגנית אחראית ילדים
גלגן אסתר ילנה (יולדות א')  -להולדת התאומים
סלע יעל  -אחות מוסמכת יולדות א'
סבאג מרואן (מלר"ד)  -להולדת הבן
בודה מאיר  -חשמליה
טרביה מריאן (אונקולוגיה)  -להולדת הבן
אפריימוב חיבה  -כוח עזר תינוקיה
באומל שביט (תינוקיה)  -להולדת הבן
מרץ 2021
עראף ורד (פנימית ד')  -להולדת הבת
פרופ' בורנשטיין יעקב  -מנהל מח' נשים ויולדות
בשארה נאסר (פנימית ד')  -להולדת הבן
ד"ר גרון רונית  -מנהלת יח' נפרולוגיה
כהן נעמי מעיין (פנימית ו')  -להולדת הבת
קלמן רונית  -מנהלת הסיעוד
חלאילה בשאר (פנימית ג')  -להולדת הבת
ד"ר מוגרבי אחמד  -מנהל פנימית ד'
גורוחובסקי ויקטוריה (פנימית ה')  -להולדת הבן
ד"ר קונונוביץ' אלכס  -רופא תחומי הרדמה
גורן ענת (יולדות ב')  -להולדת הבת
גמליאל אסתר  -מנהלת גימלאות ורווחה משאבי אנוש
חליל סמאח (א.א.ג)  -להולדת הבת
דרסלר ג'נט  -מנהלת ענף משרד אחות ראשית
אסדיה וופא (אונקולוגיה)  -להולדת הבן
פרץ זהבה  -אחות פנימית ד'
שלונסקי עידית (אורתופדית ב')  -להולדת הבת
מרחסב נינה – מערך מזון
סמעאן חביב (אורתופדית ב')  -להולדת הבת
אפריל 2021
מתא דחבור קטרין (פלסטיקה)  -להולדת הבת
פרץ תמר  -אחות מחלקה גריאטרית
בלייבסקי מארית (אורתופדית א')  -להולדת הבן
קוריצקי טובי  -ספרנית רפואית
פורטנוי אנסטסיה (טיפול נמרץ כללי)  -להולדת הבן
ד"ר אלרון משה  -רופא נוירוכירורגיה
פודברי הדר אושרת (חדר לידה)  -להולדת הבן
מאי 2021
שריקי אלה (חדר לידה)  -להולדת הבת
עלי זכריא  -בינוי
ג'ובראן איבאן (מיון ילדים)  -להולדת הבן
פרי ברוניסלבה  -מנה"ח בית מרקחת
סמור פאדי (טיפול נמרץ כללי)  -להולדת הבן
סרוסי אירנה  -אחות מוסמכת מכון גסטרו
אבו חמידה חסן (גריאטריה)  -להולדת הבן
נחמיה רינה  -אחות מוסמכת מרפאות חוץ
בן גד גלי (ייעוץ גנטי)  -להולדת הבן
ביז'אוי יעל  -עובדת משק
סולומון מיטל (ריפוי בעיסוק)  -להולדת הבת
יוני 2021
בוקר בן נון עינת (שירות סוציאלי)  -להולדת הבן
ד"ר שאול אתי  -מנהלת מעבדה המטולוגית
עטעוט רנא (שירות סוציאלי)  -להולדת התאומים
סונגו סילביה  -אחות מוסמכת היריון בסיכון גבוה
אלדרי מירנדה (כוח עזר)  -להולדת הבן
פרץ דוד  -עובד משק
מינויים קבועים
לידות
ד"ר אולנובסקי אירנה  -מנהלת יחידת טיפול נמרץ ילודים
ד"ר כהן שמחי דנה (מתמחה עיניים)  -להולדת הבן
ד"ר חסן טריף דוניה (מתמחה נשים ויולדות)  -להולדת הבת ד"ר אבו ג'בל אמין  -מנהל היחידה למיקרוכירורגיה
ד"ר קקיאשוילי דוד  -מנהל מחלקת אורולוגיה
ד"ר אבו סאלח נרג'יס (מתמחה ילדים)  -להולדת הבן
ד"ר הופמן יואב  -מנהל היחידה לטיפול נמרץ ילדים
ד"ר גמל דאנה (מתמחה ילדים)  -להולדת הבן
ד"ר אסכנדר האשול לנא (מומחית פה ולסת)  -להולדת הבן קרמיסי חיה  -סגנית אחראית שיקום
מישייב מדינה  -אחראית פנימית ה'
חורב אביטל (רנטגן)  -להולדת הבן
אבו חמאם סוהיר  -סגנית אחראית פנימית ה'
בראזני הולואגר (המטולוגיה)  -להולדת הבת
רושביץ אירנה  -ראש צוות פנימית ה'
שריקי רועי (אחזקה)  -להולדת הבת
דהמוש יוסף  -ראש צוות חדר ניתוח
גרשון רעות (רשומות רפואיות)  -להולדת הבן
קסיס מרים  -ראש צוות חדר ניתוח
זגה מרב (מכון הלב)  -להולדת הבן
סבית אליס  -ראש צוות חדר ניתוח
עבדו עאסי לנא (בית מרקחת)  -להולדת התאומים
שכטר עמרם דנית  -מרכזת בכירה כוח אדם סיעוד
גרינשפן כרמל (פסיכולוגית הדרכת הילד) – להולדת הבן
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משתתפים בצער
פרופ' ביקל אמיתי (מנהל היחידה לכירורגיה אמבולטורית)
 על מות האםד"ר סעד אליאס (פנימית א')  -על מות האב
ד"ר גלפנד ולרי (אגף נשים ויולדות)  -על מות האם
ד"ר טנוס סאמר (היחידה להפריה חוץ גופית)  -על מות
האם
ד"ר רוזנברג אולגה (א.א.ג)  -על מות האם
גורבוט גיל (עוזר רופא מלר"ד)  -על מות האב
ציון קמינר אורלי (התעוררות)  -על מות האם
חורי נשוה (פנימית ב')  -על מות האם
פרץ אתי (אחראית יולדות א')  -על מות האח.
אסמאעיל תקי אלדין (התעוררות)  -על מות האם
אדמנקו אלכסנדרה (היריון בסיכון גבוה)  -על מות האם
וולוב לודמילה (כירורגית ילדים)  -על מות האם
בר אילן אורלי (אחראית מכון אונקולוגי)  -על מות האב
קגנה אינה (מלר"ד)  -על מות האח
רוזן איזבלה (חדר לידה)  -על מות האם
מיכלצ'וק אולגה (אורתופדית א')  -על מות האם
נדלר יעל (פגיה)  -על מות האב
מאיר עינת (מלר"ד)  -על מות האם
כורדי נאדיה (אחראית הדרכת הילד)  -על מות האם
מגירוב ורוניקה (אם ועובר)  -על מות האם
קייזר רינה (מרפאות חוץ)  -על מות האח
טאעון שריף (נוירוכירורגיה)  -על מות האב
פיליפנקו אלכס (אחראי שינוע פנים)  -על מות האב
אדלשטיין דיאנה (מלר"ד)  -על מות האב
ארבל אלה (פגיה)  -על מות האם
שרובה אנה (פנימית ו')  -על מות האם
חתחות אמאני (פגיה)  -על מות האם
ניאקן שרון (חדר ניתוח נשים)  -על מות האם
אוקון ולרי (אחראית נוירוכירורגיה)  -על מות האב
פרנקל ילנה (מעבדה המטולוגית)  -על מות האם

למען המטופלים
כחלק משיפור השירות עבור המטופלים
ובני משפחותיהם נפתח בימים האחרונים
במתחם המלר"ד (מחלקה לרפואה דחופה
 מיון) חדר הנקה מסודר ומאובזר .החדרכולל כורסת הנקה ,שנתרמה ע"י "מיי
בייבי" ירכא ,לצד מגבות ,שמיכות ובקבוקי

מחולה מרתה (טכנולוגית רפואית)  -על מות האב
עבד אל גני מוחי (רנטגן)  -על מות האב
אזולאי רונן (משק)  -על מות האב
בוסקילה לאה (משק)  -על מות האם
עו"ד חורי-חוריה באדרה (יועצת משפטית)  -על מות האם
אבני ורד (הנהלה אדמיניסטרטיבית)  -על מות האם
שעשוע מאיר (אחזקה)  -על מות האח
הורסקי ענבל (גזברות)  -על מות האב
שלמה פני (גימלאית)  -על מות הבעל
משה אסתר (מערך מזון)  -על מות האב
דרוקר ויקטוריה (מחסן לבנים)  -על מות האם
חי חזי (מנהל כספים)  -על מות האב
כיאל מועמר (משק)  -על מות האב
אוזן אבי (אחזקה)  -על מות האם
אגא מוחמד (בינוי)  -על מות האם
צרפתי רחל (קבלת חולים)  -על מות האם
בנזינו ארלין (לשכה משפטית)  -על מות האם
קלוצ'וב אירנה (משק)  -על מות האם
בן חמו ציון (מערך טקסטיל)  -על מות האב
שחאדה רמי (מטבח)  -על מות האם
בן שמעון ג'קלין (מזכירה מרחב חינוכי אפיק)  -על מות
האח
אורי יפה (יו"ר עמותת י.ע.ל)  -על מות הבעל
גמר אלה (סייעת פה ולסת)  -על מות האב
בן שמעון אילן (מערך טקסטיל)  -על מות האם
כהן רפי (תחבורה)  -על מות האב
לוי אורלי (יולדות)  -על מות האח
סלימן נילי (טכנולוגית רפואית)  -על מות האב
שאול יעל (סייעת פה ולסת)  -על מות האם
ד"ר טנחילבסקי אולגה (נפרולוגית)  -פטירת עובדת
גמזלשוילי ליאה (משק)  -פטירת עובדת
יחנוביץ' יהודית  -פטירת גימלאית

מים ,והוא מותאם ומונגש לציבור הדתי.
גם מתחם ההמתנה הסמוך שודרג ,לאחר
שהכיסאות הוחלפו ,ונוספו משחקי קיר
לרווחת הילדים .במקביל נוספה בחדר
השירותים הסמוך פינת החתלה מסודרת
לנוחיות ההורים .העבודות נעשו בתמיכת
הנהלת המרכז הרפואי ובתיאום עם
מנהלת תיפעול מלר"ד ,אביבית דהן.
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מכתבי תודה
עבור:
מנהל המרכז הרפואי ,פרופ' ברהום
מנהל חדר לידה ,ד"ר אולג שניידר

וההיענות המהירה לכל פנייה.
תודה מיוחדת מגיעה למיילדת המדהימה ליאת
ספרי .ליאת קיבלה אותי בחיוך רחב ,עודדה אותי,
הנדון :מכתב תודה לחדר לידה
תמכה ונתנה לי המון כוחות ושלווה בדרך ללידה.
היתה לי חוויית לידה מופלאה שלא ניתן לתאר
לאחרונה ילדתי את בתי השנייה במרכז הרפואי במילים.
לגליל .אני מבקשת להודות בכל ליבי לצוות חדר מעבר ליחס האנושי ,שגם הוא לא מובן מאליו ,ליאת
לידה על הטיפול המסור ,הסבלנות וגם על החיוכים נהגה במקצועיות רבה ,ובזכותה תקופת ההחלמה
והתמיכה ברגעים לא פשוטים.
היתה קלה וקצרה במיוחד .כולי תקווה שאוכל
תודה זו מילה קטנה שלא מתארת היטב את כל לפגוש אותך גם בלידות הבאות.
מה שחווינו ואת הרגע הקסום בו יצאה בתנו לאוויר יש לכם צוות נפלא בחדר לידה .המשיכו במלאכת
העולם.
הקודש הנהדרת.
אנו מודים לד"ר חביב חאג' על קבלת הפנים היפה,
ל.ס
		
אבו סנאן
העידוד ,היחס המסור במיון יולדות ,האיכפתיות 					

עבור:
מנהל המרכז הרפואי ,פרופ' ברהום

במחלקות השונות ,לצוותים בחדר הניתוח וליחידה
הנדון :מכתב תודה על הטיפול באימנו
לטיפול נמרץ כללי ונשימתי ,בהובלתו של ד"ר
ניקולא מחול.
במהלך חודש אפריל אושפזה אימנו לניתוח מורכב שיתוף הפעולה בין כלל הסקטורים והמחלקות הוא
ביותר להסרת גידול מהלחי .ברמה המעשית הניתוח שמביא בסופו של דבר להצלחת הטיפול .זה דבר
הצליח ,אך למרבה הצער ,כעבור פרק זמן קצר אמא שלא רואים בכל בתי החולים ,כאשר כולם עובדים
נפטרה.
יחד ללא טיפת אגו או מאבקי כוחות.
למרות העצב והכאב הגדול על מותה ,אנו מרגישים חשוב לנו שבהנהלת המרכז הרפואי יידעו שאנו
צורך להודות לכלל הצוותים על הטיפול המסור מעריכים מאוד את עבודת הצוות הרפואי והסיעודי,
והמקצועי .ראשית ,אנו מבקשים להודות במיוחד כוחות העזר ועובדי מינהל ומשק .כולם יחד תורמים
למנהלים השונים שהיו מעורבים בטיפול :מנהל להצלחת הטיפול בזכות שיתוף פעולה מבורך.
מחלקת פה ולסת ,פרופ' סאמר סרוג'י ,מנהל היחידה
							
לכירורגיה פלסטית וכוויות ,ד"ר לאוניד קוגן ,ומנהל
		
נ.א
מחלקת א.א.ג ,ד"ר אייל סלע.
נהריה
		
כמו כן ,חשוב לנו להודות לרופאים המתמחים
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עבור:
מנהל המרכז הרפואי ,פרופ' ברהום
מנהלת מלר"ד בפועל ,ד"ר דולינסקי
האנושי .הצוות שטיפל בנו  -רופאים ואחים ,אנשי
מינהל ומשק ומקצועות הבריאות  -היה מסביר
הנדון :חוויה מתקנת בחדר המיון
פנים וחייכן ,סימפטי ואמפטי ,תוך התייחסות בכבוד
אנו שלושה זוגות ,תושבי ירושלים ,שיצאו לטיול של למאושפזים ולמלווים ,עם טיפול כמעט מיידי בכל
יומיים בגליל .בתום היום הראשון ,בסמוך לקיבוץ נושא.
אדמית ,שם היה לנו צימר ללינה ,נכנסה בנו מכונית כולנו (שלושת הזוגות) היינו בדעה שהמרכז הרפואי
בצורה חזיתית .בעקבות זאת ,חמישה מאיתנו נפגעו לגליל מתנהל בצורה יוצאת דופן יחסית למקובל
בישראל .קבלת טיפול רפואי אף פעם אינו דבר
באורח קל.
כוחות ההצלה פינו אותנו לחדר המיון שבמרכז נעים ,אבל הרוגע ,הנעימות והיעילות שבהתנהלות
הרפואי ,ואני חייב לציין שהופתענו מאוד לטובה .הצוות ,היוו גורם מנחם ,מרגיע ומעודד .אין לתאר את
כמי שמנוסים ב"חוויות" שונות ומשונות בבתי חולים חשיבות היחס הזה עבור המטופלים ,והלוואי שבתי
באזור ירושלים וגוש דן ,אי אפשר היה שלא לשים לב חולים אחרים במדינה יאמצו את דרך ההתנהלות
שהתהליך בחדר המיון זרם ביעילות ובמהירות ,ותוך שלכם.
כ 4-שעות שוחררו שניים מהפצועים .בנוסף ,תוך פרק התאונה היתה מיותרת ,טראומתית והרסה לנו את
זמן קצר אושפזו שניים נוספים במחלקה כירורגית ב' ,הטיול ,אבל בזכותה הכרנו את המרכז הרפואי לגליל
ואת צוותו ,וזו בהחלט היתה חוויה מתקנת נהדרת.
וגם שם זכינו בטיפול מצוין.
התרשמנו שהמרכז הרפואי שלכם נקי ומסודר ,יצירות							
י.צ
		
אמנות מפארות את מסדרונותיו וגם רמת הרפואה
ירושלים
		
גבוהה .אולם מה שתפס את עינינו במיוחד היה היחס

עבור:
מנהל המרכז הרפואי ,פרופ' ברהום
מנהלת מרפאות חוץ ,אילנית אלבז

הנדון :מכתב תודה לעובדת מרפאות חוץ
אני מבקש להביע את הערכתי והוקרתי הגדולה
לעובדת לריסה דיטיניס ממשרד מרפאות חוץ.
לריסה מהווה עבורי דוגמה לעובדת המשרתת את
הציבור בצורה הטובה והמסורה ביותר.
מספר פעמים נדרשתי להיעזר במשרדי מרפאות

החוץ ,ובכל הפעמים לריסה עשתה את כל אשר לאל
ידה כדי לעזור ,תוך פתרון בעיות ,והכל בחיוך ובצורה
מקצועית ויעילה.
כחלון הראווה של המרכז הרפואי ,לריסה נותנת את
המיטב הנדרש מעובד ציבור למען האזרח .כן ירבו
עובדים כמותה.
א.מ
נהריה
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סטודיוהראל

תכנית הפנסיה המשופרת של חברי ארגון הרופאים
עובדי המדינה ב"הראל פנסיה"
החיסכון הפנסיוני הוא בעל ערך כלכלי רב עבורך ועבור משפחתך
והוא מהווה גורם משפיע בתכנון הפרישה העתידי שלך .בכדי
לתת לך מענה פנסיוני הכולל הסדר פנסיה משופר המגובה
בניהול מקצועי ,תנאים ייחודיים ותכנית פנסיה רחבה ומקיפה,
נבחרה "הראל פנסיה" ,לאחר הליך התקשרות יסודי ומעמיק,
כקרן הפנסיה בה יבוטחו רופאים חברי הארגון.

בחרת הראל פנסיה? בחרת נכון!
כחבר/ה ארגון הרופאים הנך נהנה/ית מתנאי דמי
ניהול משופרים והטבות ביטוחיות ב"הראל פנסיה"*:
דמי ניהול מהפקדות שוטפות בשיעור של .**2.1%
דמי ניהול מהצבירה השנתית בשיעור של .0.14%
הטבה ביטוחית הכוללת:
ביטוח חיים למקרה מוות בסכום של .₪ 150,000
הגדרה עיסוקית לאובדן כושר עבודה בתחום עיסוקך
כרופא ,כולל ביטול קיזוז עם ביטוח לאומי וביטול תקופת
אכשרה בקרן הפנסיה.
ההטבות יוענקו לך גם בסיום עבודה,
בשביל השקט הנפשי שלך***

לתיאום פגישה אישית:

ניר רביבו ,משווק פנסיוני מורשה
nirr@harel-ins.co.il
054-2065148

*דמי הניהול יינתנו החל ממועד הפנייה או בכפוף לפגישה עם משווק מטעם הראל ,ובכפוף להפקדות שוטפות ,רציפות וישירות.
הראל פנסיה וגמל בע"מ רשאית להעלות את דמי הניהול בכפוף להוראות הדין** .דמי הניהול כוללים הטבה ביטוחית כמפורט לעיל.
***בכפוף להגשת בקשה להמשך תנאים וכן להפקדות שוטפות וישירות לקרן הפנסיה ,ובתנאי ולא חל הסדר בין הראל למעסיקך
החדש והכל בכפוף להסכם ולהוראות הדין .התנאים המלאים והמחייבים הינם אלו המופיעים בתנאי הסכם ההתקשרות ובתנאי
הוראות הדין .בכל מקרה של טעות או סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בהסכם ובהוראות הדין יגבר האמור בתנאי ההסכם
והוראות הדין .אין בפרסום זה כדי להוות שיווק פנסיוני כהגדרתו בחוק ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני אשר מתחשב בצרכים
ובנתונים המיוחדים לכל אדם.

31955.17

הראל פועלת על מנת להעניק ללקוחותיה שירות איכותי ומקצועי
בפריסה ארצית .מערך השירות והתפעול של קבוצת הראל
מבטיח שירות מהיר ויעיל ביותר.
הראל פועלת בערוצים שונים על מנת להקל על הלקוח ומעמידה
ללקוחותיה מגוון של כלים שונים:
מוקד שירות לקוחות משוכלל ומיומן ,קבלת אינפורמציה
באמצעות האינטרנט הכולל :מידע כללי ,מידע על תכנית הפנסיה
של הראל ,יתרות צבורות ,כיסויים ביטוחיים ,דוחות ,אישורי
מס ועוד .כמו כן ,ניהול תכנית הפנסיה באופן עצמאי און-ליין,
שירות המאפשר לך לנהל את תכנית הפנסיה ולבצע פעולות
דרך האתר באופן פשוט ,קל ומהיר.
לרשות חברי ארגון הרופאים עובדי המדינה ,הראל מעמידה
את ניסיונה ואת אנשי המקצוע המתאימים בתחום הפנסיוני
ובתחום התפעולי:
מערך משווקים פנסיונים:
מערך שירות של מנהלי תיקי לקוחות (משווקים פנסיונים בעלי
רישיון) הפרוסים ברחבי הארץ.
השירות יכלול:
פגישת שירות לעובד בעת הצטרפותו או מעבר
מקרן פנסיה  /ביטוח מנהלים  /קופת גמל אחרת להראל.
פגישת שירות בעת שינוי במצב משפחתי (בהתאם לעדכון
מטעם העובד).
פגישת שירות בעת אירוע ביטוחי ולאחריו בהתאם לעדכון
מטעם העובד.
פגישת שירות בעת פרישה.
פגישת שירות לפי בקשת העובד.

05/2021

לידיעתך ,באפשרותך לבחור במתווי דמי ניהול נוספים בקרן פנסיה
באמצעות מנהל קשרי המעסיק בבית החולים .בנוסף ,מוצעים
לך תנאים משופרים גם בתוכניות החסכון והביטוח עבורך ועבור
משפחתך!

שירות ויחס אישי לחברי ארגון הרופאים

