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מלמדים-בהצטיינות!

עיתון עובדי המרכז הרפואי הלל יפה

 10מומחים מתחומים שונים
ויחידה אחת זכו לקבל פרסי
הוקרה על הצטיינותם בהוראת
סטודנטים בפקולטה לרפואה של
הטכניון בחיפה ,פרסים שהוענקו בטקס
חגיגי על ידי הנהלת הפקולטה .בטקס,
נכחו הנהלת המרכז הרפואי הלל
יפה ,עמיתים לעבודה ובני משפחות
המצטיינים.
עשרת המומחים היו מהמחלקות
אורתופדיה ,נשים ויולדות ,ילדים,
קרדיולוגיה ואף אוזן גרון .כן קיבלה
היחידה לאף אוזן גרון תעודת
הוקרה ופרס כספי על היותה יחידה
מצטיינת בהוראה.

הונחה אבן פינה למבנה
פגיה חדש וממוגן

הטקס התקיים בחודש יולי ,בנוכחות סגן שר הבריאות ,חה"כ הרב יעקב ליצמן .עלות המבנה על סך
 25מיליון  ,₪נתרמה בחלקה על ידי קרן לגסי  -הריטג' ,אך חלקה הארי הושלם על ידי משרד הבריאות
ובית החולים עצמו .המבנה החדש יהיה ממוגן כולו ושטחו גדול כמעט פי  3מהשטח הנוכחי .הפגייה
החדשה מתוכננת ל  34עריסות במקום  19הקיימות כיום.

מינויים וקידומים

ד״ר דוד קקיאשווילי

מנהל מחלקה אורולוגית

פרופ׳ אריאל רוגין
מנהל מכון הלב

ד״ר סעיד יונס

ד״ר יורם וולף

ד״ר אורלי אישך אדיב

ד״ר איאס קאסם

מנהל היחידה
לראומטולוגיה ,פנימית ד'

אירוח המפגש החצי שנתי של החוג לרפואת
ילדים מחלקת הילדים של המרכז הרפואי הלל יפה אירחה

מנהל היחידה
לכירורגיה פלסטית

מנהלת שירות
גסטרואנטרולוגיה ילדים
המכון לגסטרואנטרולוגיה

מנהל שירות קרדיולוגית
ילדים ,מחלקת ילדים

ד״ר שגיא חיימוביץ

ד״ר פבל פסיצ׳יאנסקי

ד״ר שרון רייספלד

עאיד דראושה

רבאב ותד

מנהל שירות
גינקולוגיה אמבולטורית,
המערך הגינקולוגי

פנינה ביטון

אחות אחראית
היחידה לטיפול
נמרץ כללי

ענבר ויצמן

אחות אחראית
חדר ניתוח

תניה לוי

סגנית אחות
אחראית חדר לידה

חן קורקוס

מנהל שרותי
חצר ב'

סגן שר הבריאות ציין בדברי הברכה
כי "זה אכן יום חשוב ומשמעותי
לטובת טיפול מיטבי במטופלים קטנטנים"
והבטיח להמשיך ולפעול לאישור תקציבי
משמעותי להצטיידות ולפיתוח נוסף ומואץ
של בית החולים .ד"ר מיקי דודקביץ ,מנהל
המרכז הרפואי ,ציין כי" :עמלנו רבות על
גיוס כל הכספים לבניית מבנה ממוגן ,מקיף,
הולם ובעיקר כזה שייתן מעטפת מקצועית
ואישית למטופלינו הזעירים ולהוריהם".
נכחו בטקס ,ראש עירית חדרה ,מר צביקה
גנדלמן ,פרופ' מאיר אורן  -המנהל הקודם
של "הלל יפה" ,מר אבי בן זקן -סמנכ"ל  -ראש
מנהל פיתוח ובינוי מוסדות רפואה במשרד
הבריאות ובכירים נוספים ממשרד הבריאות,
מר שלמה פשקוס -סגן ראש חטיבת בתי
החולים ,נציגי רשויות מוניציפליות באזור,
הנהלת בית החולים ,עובדי בית החולים
וגימלאיו ,אורחים ועוד.

מזל טוב

מנהל שירות רפואה
פנימית ,מלר"ד

אח אחראי
מחלקה פנימית ד'

אירנה זקינוב

אחות אחראית
מחלקה כירורגית א'

לימור יעקב בר-אור
מנהלת מחסן
לבנים ומתפרה

בסוף מרץ השנה את המפגש החצי שנתי של החוג לרפואת
ילדים של הטכניון בחיפה .במפגש השתתפו כ 25-רופאים
מבתי חולים עמיתים בארץ ,והוא כלל הרצאות מומחים ,הצגות
מקרים על ידי מתמחים ועוד .כל הנוכחים ציינו לשבח את
ארגון המפגש והאירוח.

מנהלת שירות שימוש
מושכל באנטיביוטיקה
היחידה למחלות זיהומיות

אחות מתאמת
נושא פצעים

מרינה אייסמן

סגנית אחות אחראית
מחלקה פנימית ג'

הם היו 100%

 44בוגרי הסבת אקדמאים לסיעוד מחזור טז' הצטרפו
לבוגרי ביה"ס לסיעוד של "הלל יפה" ,בניהולה של ד"ר מירב בן
נתן ,עת סיימו בהצלחה רבה ,וליתר דיוק ב 100% -הצלחה ,את
בחינות המעבר שהתקיימו בסוף אפריל השנה .הגדילה לעשות
דנה עמרן ,בוגרת מחזור זה ,שזכתה להיות מצטיינת ארצית.

"מבשרי בשורה" :סדנאות
לצוותים רפואיים וסיעודיים
בנושא "מסירת בשורה מרה"

המפגש בו מבשרים ומתבשרים על מחלה או חלילה מוות,
הוא מפגש קשה וטעון עבור המעורבים בו .בתהליך ,מעורב
בפועל צוות רב מקצועי הלוקח חלק בהעברת הבשורה ברמות,
בזמנים ובתפקידים שונים .ביוזמה של הצוות הסיעודי ובתיווכה
של רכזת ההדרכה ,הדר יהוד ,נערכו בחודשים מרץ-אפריל
 3סדנאות לבשורה מרה ,בהנחיית צוות השירות הסוציאלי שלנו.
בסדנאות הוקנו ידע ומיומנויות לאנשי הצוות וניתנה אפשרות
להעלאת קשיים ורגשות הנלווים לנושא נערכו סימולציו,
תירגולים ועוד .הסדנא זכתה לגיבוי מלא מהנהלת המרכז
הרפואי ולתגובות חיוביות ביותר של אלו שלקחו בהן חלק.

לידות
אגבאריה אמאני  -בן
ד״ר אגבאריה מג׳ד  -בת
אגרונוב אלה  -בן ובת
אחרק גלית – בת
אייזלר שירה  -בת
ד״ר אל ערו מאלק  -בת
אריאל הופמן חן  -בן
אקו אריאל עדי  -בת
ד״ר בראנסי הילאל  -בת
ד״ר ברקאי שלו סיון  -בת
גנאים אמני  -בת
גרבר אלכסנדר  -בן
ד״ר דפסמס רומן וד״ר קזרין אולגה  -בת
ד״ר דרוזדוב קיריל  -בת
הירש -פדני דנה  -בן
וותד פאטמה -תאומות
ד״ר זחאלקה עלאא  -בת
זייד אלכילאני אסעד  -בן
ד״ר ח׳רייש מארון  -בת
חממי רנה – בן
ד״ר יאסין עלי – בת
כהן רפאל  -בת
ד״ר כרמלי שירלי  -בן
לוי צימרמן חופית  -בן
מהרט הדס ממיט – בן
מזור יוסף – בן
ד״ר ניקולא דורין  -בת
ד״ר נעמה ח׳אלד  -בת
משאש דקלה נגר – בת
עומסי רהב  -בן
עמאש מרים  -בן
קרן מעיין – בת
רוטמן מורן  -בת
רומן נפתלי – בת
ד״ר שוחט יצחק  -בן
שמעוני בסנייאנו עדי – בת
מוחמד עואד  -בן
שרון נטע  -בן
פודל נלי  -בן
קרן מחקרים
עדי קלין – בן
נישואין
ד״ר דפסמס רומן וד״ר קזרין אולגה
נגר יוסי
פנחסוב אלבינה
קרול מרדכי מור אל
ד״ר קזרין אולגה
שוך רעות

רותי תמיר

סגנית מנהלת קבלת
חולים א' (בכיר)
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גינת מרגוע טיפולית נחנכה במחלקת יולדות

לראשונה בישראל – גינת מרגוע טיפולית במחלקת יולדות ,העושה שימוש באלמנטים מן הטבע ,תוך
דגש על תשומת לב לצרכי היולדת הטריה .הגינה ,שעלות בנייתה הייתה כ 1.5 -מיליון  ,₪מומנה כולה
על ידי הקרן הקיימת לישראל הולנד ( )Jewish National Fundובתיווכה של הקרן הקיימת לישראל.
הגינה עוצבה על ידי האדריכל צביקה
קנוניץ שלו ניסיון עשיר בתחום הגינות
הטיפוליות .ביוני היא נחנכה בטקס חגיגי
ולרווחת היולדות .בטקס השתתפו פרופ'
משה קון נשיא  ,JNFומר פרדי רוזנברג,
מנכ"ל  ,JNFאשר הגיעו במיוחד לחנוכת
הגינה ,נציגי קק"ל ישראל ,הנהלת המרכז
הרפואי ,סגל אגף האימהות ועוד .במהלך
הטקס נשתל עץ סימלי על ידי נציגי קק"ל
בשיתוף הנהלת בית החולים ,וכן התקיימה
הסרת לוט רשמית בגינה על ידי המשתתפים
המכובדים.

מכשיר חדשני
לגירוי חשמלי
לטיפול בשיתוק
היחידה לאף אוזן גרון היא הראשונה
בישראל להשתמש במכשיר חדשני
בלוקים בפציאליס ,ולסובלים
מצרידות עקב שיתוק במיתרי הקול.
המכשיר ,המייצר גירוי חשמלי באמצעות
מערכת ייחודית ,מופעל בהצלחה מזה
מספר שנים באירופה וגם בארה"ב (שם
עבר אישור רגולטורי של ה .)FDA -הטיפול
עצמו מתבצע על ידי רופא אף אוזן גרון
וקלינאי תקשורת .ביחידה נצבר כבר ניסיון
בטיפול במכשיר ,וכן שביעות רצון רבה
בקרב המטופלים .הטיפול כרוך בתשלום,
משום שאינו נכלל בסל התרופות .במהלך
הטיפול מתקיים אבחון ראשוני ,שלאחריו
סדרה של מספר טיפולים עם המכשיר.
ההפניה לטיפול היא על ידי רופא
הקהילה .לפרטים נוספים ולקביעת תור
יש ליצור קשר בטלפון .04-6304664
או בדוא"לshirig@hymc.gov.il :

"ותרעד האדמה"

המרכז הרפואי הלל יפה תרגל בחודש
יולי מצב בו נדרש בית החולים להיערך
מחדש במקרה של רעידת אדמה .לאור
רעידות אדמה חוזרות ,שאירעו שבוע טרם
התרגיל  -ברור לכל כי אין מדובר במציאות
בלתי אפשרית .התרגיל ,שמורכבותו הייתה
רבה ,נעשה בשיתוף האגף לשעת חירום,
גורמי צבא ,רפואה ,משטרה ועוד .במהלך
התרגיל ,נפרש בית החולים ברחבת המיון,
תחת כיפת השמיים ,האזור שאליו יפונו
כל המחלקות במקרה של רעידת אדמה
אמיתית ,היה ויידרש .בסיום התרגיל ציינו
בקרים חיצוניים של התרגיל את בית
החולים לשבח תוך אמירה באשר להיערכות
המרשימה ,המעמיקה והרצינית של בית
החולים לתרחיש רעידת אדמה.
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כאן מקנגרים בכיף –
אמא ואבא!

שימוש בלייזר לביצוע
היסטרוסקופיה אבחנתית
וטיפולית ללא הרדמה

המערך הגינקולוגי של המרכז הרפואי מציע שירות חדשני לנשים של
היסטרוסקופיה הנעשית בלייזר וללא הרדמה לטובת אבחון וטיפול
את השימוש בטכנולוגיה החל ד"ר שגיא חיימוביץ ,מנהל השירות לגינקולוגיה אמבולטורית,
בעל מיומנות ייחודית מסוגה בתחום הכירורגיה של הפוריות ובניתוחים מורכבים מסוג
היסטרוסקופיה ,אשר היה הראשון בעולם שעשה שימוש בטכנולוגיה זאת ,וכיום הוא גם
היחיד בארץ שמבצע היסטרוסקופיות מורכבות ביותר .היסטרוסקופיה היא שיטת טיפול
שכיחה ,ואבחון וטיפול שלה עשוי להוות את ההבדל בקרב נשים הסובלות מבעיות פוריות
וכן מתופעות כגון הסרת שרירנים בגדלים משתנים ,הסרת פוליפים חריגים ברחם ,טיפול
בנשים הסובלות מהפלות חוזרות ועוד" .הלל יפה" הוא בית החולים היחיד בארץ שמבצעים בו
 fellowshipמחו"ל לשם לימוד וההדרכה של שיטה זו.
לקביעת תור ולבירורים נוספים בטלפון  .04-6304252יש להצטייד בהפניה המרופא המטפל,
בדיקות דם רלוונטיות ,בדיקות  USמתאימות ובטופס התחייבות מהמבטח הרפואי.

מפנקים את
ההורים שבדרך

חודש מאי הוכרז בפגיות ברחבי העולם
כחודש "אתגר הקנגורו" .חודש שמטרתו
לעורר את המודעות של ההורים ושל
הצוות המטפל לשיטת ה"קנגורו" -שיטה
ייחודית המעודדת מגע של "עור בעור" בין
הפג הזעיר להוריו ,וידועה כבעלת יתרונות
בריאותיים פיזיים ונפשיים לפג ולהוריו.
בפגיה שלנו הצטרפו לאתגר ובמסגרתו
ביצעו פעילויות שונות להגברת המודעות
לשיטה כגון הדרכות מוגברות לשיטה ,חולקו
חומרי הסברה ,הנחיה והסבר במפגשי הורים
שמקיים הצוות להורים מידי שבוע ,ו"צילומי
קנגורו" לתיעוד ההורים מקנגרים ועוד.

המסורת של אגף אמהות לאירוח
נשים הרות נמשכת .ביוני האחרון
אולם הכנסים של המרכז הרפואי
היווה מקום מפלט נעים ממזג
האוויר הקייצי הלוהט למעל 150
נשים הרות ומלוויהן שבאו ליהנות
מהפנינג בנושא הריון ולידה ,שכלל
הרצאות ההעשרה של אגף האימהות,
מסג' מרגיע להריוניות ,ארוחת בוקר
מפנקת ודוכני מציגים.

"סיכמו שנה מצוינת"
ערב שווה במיוחד

ספר תורה חדש לבית הכנסת
של המרכז הרפואי

מעל ל 200-איש ואישה לקחו חלק בערב
לציון השוויון המגדרי .הערב נפתח בהרצאה
קצרה של רכזת הרווחה ,דניאלה עקב
מהמחלקה למשאבי אנוש ,אשר דאגה
לארגון הערב .בהמשך ,הופיעה השחקנית
והיוצרת ,צופית גרנט ,שדיברה על העצמה
ושינוי מהותי שעשתה בחייה וכיצד השפיע
עליה .הופעתה ,כמו גם הערב כולו זכה
להדים חיוביים מכל הנוכחים.

כמיטב המסורת ,גם השנה חתמו ,במהלך
חודש מרץ ,שני מפגשי סיכום רבי
משמעות את העשייה הרבה בבית החולים,
כפי שבאה לידי ביטוי בשנת  – 2017האחד
של ראשי ענפי מינהל ומשק והשני של כל
המחלקות ,היחידות ,המכונים והענפים של
כלל בית החולים.
שני המפגשים :האחד ,מפגש בו נכחו כל
ראשי הענפים של מנהל ומשק ,והשני -בו
נכחו כלל המנהלים בבית החולים ,בכל
הסקטורים ,הוכיחו הישגים רבים ויפים
עליהם עמל צוות המרכז הרפואי במהלך
שנת .2017

בסמיכות לחג השבועות ,חג מתן תורה ,התקיים טקס הכנסת ספר
תורה חדש לבית הכנסת של המרכז הרפואי ,בתרומת מר יוסף
חיים ברוך .בטקס נכחו הרב הראשי לישראל – הרב דוד לאו ,ורבני
היישובים חדרה ,אור עקיבא ,זיכרון יעקב ,גוש ויתקין ואחרים.
הטקס ,נפתח בתהלוכה צוהלת וחגיגית .בהמשך ,נישאו ברכות על ידי הרב הראשי
לישראל  -הרב דוד לאו ,מנהל המרכז הרפואי  -ד"ר מיקי דודקביץ ,ורב בית החולים
– הרב דובב בינדיגר .מלבד הרבנים המכובדים ,קהל המשתתפים מנה גם את עובדי המרכז
הרפואי עובדי המרכז הרפואי והנהלתו ,מטופלים ומבקרים וכן את תלמידי הישיבה הסמוכה
לבית החולים וראש הישיבה שלהם ,שהתרגשו מאוד מהמעמד.

"שומרים על קשר"
פרישה לגמלאות

"מעשה טוב של ידידי אמת"

"הנקה בסטייל"

במסגרת שבוע עידוד ההנקה הבינלאומי ארגן גם השנה אגף האימהות של המרכז הרפואי
הפנינג הנקה מפנק לנשים ולתינוקן .כ 120-הנשים שהגיעו יחד עם התינוקות הטריים שלהן,
נהנו מארוחת בוקר מושקעת ,מסאז'ים מרגיעים ,הרצאות ההעשרה בתחום ההנקה -מיועצת
הנקה מוסמכת ובנושא רצפת אגן -מפיזיותרפיסטית ,סדנא לרפלקסולוגיה ומסג' בתינוקות,
דוכנים מסחריים ועוד הרבה פינוקים אחרים.

חברי עמותת הידידים של המרכז הרפואי הלל יפה נרתמו במלוא התנופה לטובת
מטופלים ומטפלים כאחד במסגרת יום המעשים הטובים שחל ב" :13.3.2018 -הר מתנות"
לילדים מאושפזים ,ערכת טיפוח לנשים ביחידה להריון בסיכון ,תשורה למאושפזים במחלקות
פנימיות ואורתופדיות ,מתנות הוקרה לצוותים המטפלים ועוד .לפעילות המבורכת גויסו בעלי
עסקים מקומיים ,קניון לב חדרה ,בתי ספר ותיכונים ורבים טובים אחרים.
"הרעיון לפעילות" ,ציין מר משה מורג ,יו"ר עמותת הידידים ,״היה לא רק התאריך ,אלא על מנת
להקים 'חדר מתנות' במחלקת ילדים ,שבמהלך כל השנה יספק מתנות לכל ילד שמתאשפז
במחלקה .מכיוון שידענו שיום המעשים הטובים קרב ,החלטנו להגדיל את נפח הפעילות
המתוכננת – ממחלקת הילדים למחלקות נוספות .לשמחתי ,ההירתמות של חברי העמותה
הייתה מידית".

פרופ׳ אברהם שוטן

מנהל מכון הלב,
פרש לגמלאות בתאריך .31.8.2018

ד״ר נחום ארליך

מנהל מח' אורולוגיה,
פרש לגמלאות בתאריך .31.3.2018

משתתפים בצער

אם ויילוד
ואפס הפרדה

הנהלת המרכז הרפואי והעובדים מביעים תנחומים ומשתתפים בצערם של העובדים על
פטירת יקיריהם:
אבואלפייה חוסאם – במות האם
אושר מרינה – במות ההורים
אלוש רבקה – במות האב
ד"ר אסרף אלברט – במות האח
ד"ר בדרנצ'ק נטליה  -במות האם
בר אור לימור – במות האם
ברדא יפה  -במות האב
בורנשטיין שושי – גמלאית שנפטרה
גדסי שלמה  -במות האם
וימיניץ רפי  -במות האם
חמאד לין – במות האח
טאוסקי ורה – במות האם
טוויל נטלי – במות האב
יעקב בר אור לימור  -במות האם
כהן ורד  -במות האח
כהן יעל  -במות האחות
לוי אורה – במות האחות
מינס ענת  -במות האב
מישייב נינה – במות האב
מגאדלה סמירה  -במות האח
סויסה נאוה – במות האב
סייג סילביה  -במות האחות

עשרי רחמים  -במות האח
עתאמנה והיב – במות האב
פחימה יפה  -במות האב
פישנזון אלינה  -במות האב
קרר דורית  -במות האם
רבינוביץ לימור  -במות האב
ד"ר רונית רחמילביץ – במות האב
שוקרון ראובן  -במות האם
שכטר יפה – במות האח
שיפנבאור-חרדון ליאורה  -במות האב
שיצר טלי  -במות האח
שמאילוב ילנה – במות האם
שמחון אילנית  -במות האב
שפירא ליאורה  -במות האח
קרן מחקרים
אבנון רונית – במות האם
אילשייב ז'אנה – במות האח
הפנר רעות  -במות האב
צ'ופריס אולגה – במות האם
ד"ר שפט הלר לבנה – במות האם

"בטיחות מעל הכול"

מחלקת ילדים קיימה יום פעילות
בנושא בטיחות שנועד לילדים
המאושפזים ולהוריהם

במסגרת יום זה ,התקיימו מגוון פעילויות
חווייתיות בנושא בטיחות בית במטרה
להעלות את המודעות בנושא סביבה
בטוחה ובדגש על מניעת היפגעויות
חוזרות .גם השנה אורגן יום מסורתי
זה על ידי העו"ס של המחלקה ,קעואר
מראם ,ובשיתוף שתי סטודנטיות לעבודה
סוציאלית ,סגל המרכז החינוכי במחלקה
ומנהלת המחלקה  -ד"ר עדי קליין.
האחרונה אף פתחה את הפעילות בברכת
עידוד והמשך עשייה ברוכה לקידום הנושא.
בסיום היום חולקו להורים עלוני הסברה
והדרכה בשתי השפות (בשפה העברית
ובשפה הערבית) מטעם ארגון "בטרם"
בנושא תאונות ובטיחות ילדים.

אפס הפרדה הינו שירות הניתן
במסגרת אגף אימהות של המרכז
הרפואי מיד לאחר הלידה .מדובר בתהליך
בו לאחר הלידה בוחרת האם ,בכפוף
למצבה ולמצב התינוק ,לשהות עם תינוקה
החל מרגע הלידה ועד לשחרורה באופן
רציף .בתום הלידה ,היולדת שוהה בחדר
הלידה .כבר בשלב זה מגיע רופא יילודים
לבדיקה ראשונית של התינוק .כן ,תגיע
אחות מחלקת יילודים שתיתן טיפול
ראשוני לתינוק .טיפול זה כולל :מתן
חיסונים ומריחת משחה לעיניים .בכל זמן
שהותה בחדר לידה יהיו היולדת ותינוקה
תחת השגחה של מיילדת ,שגם תעניק
הדרכה ראשונית להנקה .כל הטיפולים
ביילוד נעשים בנוכחות ובהסכמת
ההורים .לציין כי ניתן בכל שלב של
האשפוז לעבור משיטת ביות של אפס
הפרדה לכל אחת מהשיטות האחרות
המוצעות באגף.

במסגרת מיזם "קשר עין" ,מיזם חברתי
התנדבותי ,שמטרתו שיפור התקשורת בין
אנשי הצוות והמטופלים ,חולקו ,זו הפעם
השנייה ,פרסי הוקרה לאנשי צוות המחלקה
לרפואה דחופה של בית החולים שצוינו
לשבח על ידי המטופלים.
הזוכים בפרסי ההוקרה הם אנשי צוות חדר
המיון שמטופלים ציינו בפני מתנדבי "קשר
עין" כמובילים בנושא שירות ויחס :ד"ר
בכרי מוחמד – רופא מתמחה ,הגב' סבינה
פיזולייבה  -אחות ,והגב' רון בנימין – בת
שירות .תמונותיהם המוגדלות נתלו בכניסה
לחדר המיון על מנת לעורר מודעות ותחרות
חיובית של הצוות בנושא חשוב זה.
פרויקט קשר עין הינו פרויקט המצטרף
לשורה של פעולות אותן נוקט המרכז
הרפואי לשם שיפור איכות הטיפול והשירות
במחלקה לרפואה דחופה.

פרופ׳ דוד בלונדהיים

מנהל היחידה לקרדיולוגיה לא פולשנית,
פרש לגמלאות בתאריך .31.3.2018

נירה זוט

אחות אחראית חדר ניתוח,
פרשה לגמלאות בתאריך .30.6.2018

יפה לבריאות – בכל מזג האוויר

גם מזג אוויר גשום והפכפך לא מנע מעובדי המרכז הרפואי לחגוג
ספורטיביות מתפרצת בשבוע שהוקדש כולו לקידום בריאות

בין הפעילויות בשבוע הבריאות :ריצת בוקר תחרותית עם ההנהלה ,שהתקיימה בגשם
שוטף ובלתי צפוי במסלול הריצה המקיף את בית החולים ,הרצאות על ישיבה נכונה,
בדיקות רפואיות חיוניות ועוד.
"ההחלטה על קיומו של יום שכזה מגיעה ממקום שבו ברור שגם העובדים הם קהל יעד חשוב
מאוד בכל הקשור לטיפול ומניעה בתחום הבריאות" ,כך על פי ד"ר נעה ברר ינאי ,מנהלת המכון
לנפרולוגיה בבית החולים ויו"ר ועדת הבריאות ,ועדה שאמונה על קיומו של השבוע כולו" .זו
הייתה החשיבה ההתחלתית של הועדה ,שקיבלה חיזוק ותמיכה חזקה מכיוון ההנהלה" .כי אין
כמו דוגמא אישית בכדי לחגוג בריאות.

סלביה אפילויג

סגנית אפסנאי ראשי לציוד משקי,
פרשה לגמלאות בתאריך .31.05.2018

רחל אלבז

פועלת מטבח וחדר אוכל,
פרשה לגמלאות בתאריך .31.05.2018

אבו דביס יוסף

חצרן ,פרש לגמלאות בתאריך .30.04.2018

אברמוב לאה

מרכזת משק מחלקתית,
פרשה לגמלאות בתאריך .31.07.2018

קרן מחקרים
ד"ר לובוב שצ'רבקוב

המכון לנפרולוגיה,
פרשה לגמלאות בתאריך .31.5.2018

"יחידה ומיוחדה"
בבית החולים החלה לפעול "יחידת
סגולה"  -יחידה שעיקרה לספק מענה
ולהוות מוקד זכויות בריאותיות לאזרח הוותיק
המתאשפז ולבני משפחתו .היחידה פועלת
בשיתוף המשרד לשוויון חברתי ,ומופעלת
על ידי מתנדבים שעברו הכשרה מתאימה
על ידי מנהלת היחידה -עו"ס שרה ערמוני.
היחידה עוסקת בנושאים כגון :סיוע מול
קופות החולים וביטוח לאומי ,הזכות לשיקום,
מידע אודות זכויות המאושפז כאזרח ותיק
וכניצול שואה .למעוניינים להתנדב ניתן
לפנות בדוא"ל sarahar@hy.health.gov.il
או בטלפון.04-6304941 :

