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פתחו את העיניים ואת הלב
עמותת ידידי המרכז הרפואי הלל
יפה ערכה את אירוע התרמה שנתי
המסורתי שלה לטובת הקמת
מערך חדרי ניתוח למחלקת עיניים,
פרויקט שעלותו הכוללת נאמדת על
כארבעה מיליון שקלים.
האירוע נערך באולם ב"מערבה" שבקיבוץ
געש .באי האירוע נהנו מארוחה מזרח תיכונית
דשנה שהכינו השפים רן שמואלי ונוף עתאמנה
איסמעיל ,משירה ומסיפור אישי מרגש של סיוון
טלמור ,מתערוכת יצירות שתרמו  24אמנים
יהודים וערבים ,וכן מתצוגת אופנה מרהיבה
של הקולקציה חדשה של המעצב ששון קדם.
בסיום האירוע ,הצליחה העמותה לגייס מעל
למיליון ש״ח  ,כפתיח להמשך הפרויקט החשוב.

צנתור לב מיוחד מסוגו

צוות היחידה לצנתורים נאלץ לפתוח חסימה מלאה באחד מעורקי הלב
בבחור בן  47עם רקע של תפקוד לב ירוד ומחלות רקע נוספות בשיטה
הרטרוגרדית .מדובר בשיטה בה הכניסה לעורק החסום נעשית דרך
העורק הבריא הפתוח ,ודורשת מיומנות רבה ,שמעטים בארץ ובעולם
יודעים להשתמש בה.
ד"ר אהרון פרימרמן ,מנהל יחידת הצינתורים וד"ר ראמי אבו פנה ,אשר עבר השתלמות
ייחודית בנושא ,החליטו לבצע את הפעולה בגישה הפוכה מהמקובל ,ולהיכנס "מהדלת
האחורית" ,כלומר להגיע בצורה הפוכה לעורק הימני החסום ,דרך העורק השמאלי הפתוח,
שיטה הדורשת מיומנות גבוהה מאוד ושליטה מורכבת ביותר ,ואשר מעטים בארץ יודעים
לבצע.
"לאחר מספר ניסיונות לפתוח את הסתימה ,נאלצנו לנקוט בשיטה הרטרוגרדית – כניסה
מהעורק הפתוח מהצד הנגדי אשר מזין בעזרת עורקיקים קטנים את העורק החסום .כך
הצלחנו לפתוח את החסימה בצורה טובה ובדרך עקיפה" ,סיכם ד"ר אבו פנה.

הסטאז'רים במרכז!

המרכז הרפואי הלל יפה

פשוט להתקשר

"הכול אודות הרחם"

הצוות הבכיר של אגף נשים ויולדות
ערך כנס בינלאומי בהשתתפות
למעלה מ 200 -רופאים ,ביניהם
מומחים בעלי שם מהארץ והעולם.
הדגש בכנס :ההיבטים הגניקולוגיים
החדשניים שעשויים לעזור לבעיות
פוריות.
אחד הנושאים המרכזיים שעלו בכנס
היה חידושים בטיפול ברחם ,המהווה את
לשון המאזניים בין טיפול פוריות כושל
לבין השגת הריון .המומחים דנו בהיבטים
שונים כגון; כיצד לאבחן באולטרסאונד
מקרים גבוליים הדורשים טיפול ,מה
המשמעות הקלינית של הממצאים
וכיצד ישפיעו על פריון האישה ,חידושים
בכירורגיה של הפוריות בדגש על מקרים
שנפתרו בצורה יצירתית ,טכנולוגיות
וגישות חדשות לטיפול .לארגון הכנס היו
שותפים ד"ר שגיא חיימוביץ' ,ד"ר עינת
שלום -פז וד"ר אלון שרים ,אשר בנו את
תוכנית הכנס מתוך חשיבות לשיתוף
הפעולה שהם רואים איש איש בתחומו
לטובת המטופלות.

"המהפכה" הייתה כאן!
התוכנית "מהפכה במטבח"
הגיעה למחלקת יולדות שלנו,
יחד עם השף אסף גרניט.

כותרת זו מתקיימת הלכה למעשה לאורך
השנה .ההוכחה  -המרכז הרפואי קיים "יום
פתוח" לסטודנטים לרפואה לקראת שנת
הסטאז' במהלכו זכו המשתתפים להסבר
מקיף על תקופת הסטאז' והאפשרויות
הגלומות בפניהם ,וכן למפגש בלתי אמצעי
עם מנהלי מחלקות והנהלת בית החולים.
במקביל ,התקיים שוב יום גיבוש לסטאז'רים
– "מנהלים בג'ינס" ,הפעם בנמל קיסריה,
בליווי חברי הנהלה ,מנהלי מחלקות ויחידות,
פעילות מאתגרת משותפת ,שיח עמיתים
וארוחת צהריים מושקעת.

מהיום ,ניתן להגיע אל שירותי המרכז הרפואי
באמצעות חיוג מקוצר (כוכבית)
למרכזיה ,ניתן לחייג גם 04-7744477
השינוי הוא בחיוג מלא אשר יתחיל בספרות 774
עבור כל מספרי הטלפון הקיימים.
לדוגמא 04-6304252 :יהיה מעתה 04-7744252
 04-6188282יהיה מעתה 04-7748282

המטרה :לשפר את התפריט המוגש ליולדות.
במהלך ימי הצילום ליווה השף גרניט את
צוות המטבח וצייד אותם בכלים וטיפים
לשיפור צורת ההגשה והמאכלים .את השינוי
לטובה היולדות כבר מרגישות בארוחות
המוגשות ברמה של מלון  5כוכבים – פינוק
של ממש אחרי  9חודשי היריון ולידה.

הלל יפה | עיתון עובדי המרכז הרפואי

"זהירות בדרכים"

שנה לטיפת חלב ראשונית

אגף האימהות ולשכת הבריאות הנפתית חדרה קיימו יום עיון משותף
בנושא "הרצף הטיפולי"  ,אשר נערך בסימן שנה לפרויקט טיפת חלב
ראשונית ,שירות שבית החולים שלנו היה הראשון בארץ להפעילו.
זוהי הפעם הראשונה בה מתקיים יום עיון משותף של המרכז הרפואי הלל יפה יחד עם לשכת
הבריאות הנפתית חדרה .היום ,שאורגן על ידי הגב' אורלי בסיס ,מפקחת קלינית בהנהלת
הסיעוד ,עסק בחשיבותו של הרצף הטיפולי עבור היולדת והיילוד ולקחו בו אנשי סיעוד ,רפואה,
מומחים מתחום רפואת הציבור ועוד.

מציינים את יום האיידס העולמי:

בדיקות לגילוי מחלת האיידס ללא תשלום
לרווחת הציבור – ערך צוות מרפאת האיידס ימי בדיקות ללא תשלום לגילוי מחלת האיידס
( )HIVבמסגרת יום האיידס העולמי שחל בדצמבר .בדיקות דומות התקיימו ,ללא תשלום,
במכללה האקדמית נתניה ובמרכז האקדמי רופין -שם נצפתה היענות גבוהה .במסגרת הפעילות
ביום זה  -התקיים גם יום עיון מקצועי לרופאי הקהילה ,שנחל אף הוא הצלחה מרובה.

נחנך חדר מתנות לילדים
מאושפזים
עמותת הידידים של המרכז הרפואי הלל יפה,
יחד עם הגב' מירב הולנדר ,יוזמת פרויקט "בית
המתנות של יאיר" ,הקימו חדר מתנות צבעוני
ויפהפה עבור הילדים המאושפזים ,זאת במט־
רה לשמחם ולהשכיח ולו במעט ,את כאבם .כל
ילד מאושפז יוכל להגיע לחדר ולבחור לעצמו
מתנה בהתאם לגילו ורצונו .הפרויקט יתוחזק
באופן שוטף בסיוע של צוות המרכז החינוכי של
מחלקת הילדים .חניכת החדר נעשתה במעמד
הנהלת המרכז הרפואי ,חברי עמותת הידידים
והגב' הולנדר.

במסגרת המאמצים הרבים המושקעים
בשיפור הטיפול והשירות במחלקה לרפואה
דחופה ,הוכיח המרכז הרפואי הלל יפה כי
מאמצים אלו נשאו פרי ,עת הוצגה המחלקה
לרפואה דחופה שלו (חדר מיון) כמי שהגיעה
למקום השני במבין בתי החולים בקבוצה
אליה משתייך ,מה שקרוי "מודל תמרוץ
מלר"דים" -מודל שיפור איכות הטיפול
והשירות אותו הציב משרד הבריאות כיעד
לכל בתי החולים .הנתונים הוצגו במהלך
כנס שקיים משרד הבריאות בו הוצגה
התכנית למדדי איכות ותוצאותיה.

ילדים בצל האלימות
השירות הסוציאלי שלנו ו"ויצו ישראל"
קיימו יום עיון מקצועי בנושא "ילדים חשו־
פים לאלימות במשפחה" .המטרה  -העלאת
הנושא לסדר היום הציבורי ועיסוק בחשי־
בות איתור וזיהוי הילדים החשופים לאלי־
מות במשפחה ואופן הטיפול בהם .ביום
העיון נכחו אנשי מקצוע רבים אשר שיבחו
את המטרה וכן את ארגון היום.

"סורגים לקטנטנים"

שרה זעירא ,מנהלת מעגלי סריגה ארציים,
תרמה לפגיה שלנו שמיכות צמר שנסרגו בה־
תנדבות על ידי נשים מכל הארץ .בנוסף ,שלל
כובעים ,גרביים ,כפפות ובובות נסרגו בהת־
נדבות לפגים המאושפזים במחלקה על ידי
גמלאי מלו"א ,שתרמו אותם באהבה רבה.

יורדים לעצם העניין

משתתפים בצער
הנהלת המרכז הרפואי והעובדים מביעים תנחומים
ומשתתפים בצערם של העובדים על פטירת יקיריהם:
מחאמיד בילל -במות האב
אבו הדבה ראזי -במות האם
משיח אלפרידה -במות האב
אריה שמחה -במות הבן
נפתליאב גולי -במות האם
ארנס רותי -במות האב
ד"ר ברוורמן יצחק  -במות האם נתנזון שושי – במות האב
ברגרפרויינד יעל -במות האב ד"ר עודה מחמוד -במות האב
עזרא שרה -במות האב
ברנק שי -במות האם
פנחסוב גלינה -במות הבעל
גואטה רמי – במות האם
פסחוב ויקטור -במות האם
גוב צביה – במות האם
קובקס יאנה -במות האב
גונדאני אהובה -במות האם
קליימן שולמית -במות האם
גלזר צבר נעמה -במות האם
ד"ר רחמילביץ רונית -במות האב
דואני מירי -במות האם
שאולוב איגור– במות האחות
זרכייאייב מרים -במות האם
שויאשה חוה -במות הבעל
חיותמן בתיה -במות האב
חיון אליהו -במות ה אח
קרן מחקרים
חן אורית -במות האב
בוגה ליליה -במות האב
האב
טגיה אבי -במות
ג'וני יורם -במות האב
האב
במות
יהושוע רחל-
הינדי ציון ז"ל  -גימלאי המרכז
האם
במות
יונס היבא-
הרפואי
האח
במות
ימהרן דוד-
מיגירוב רוזה ז"ל  -גימלאית
האב
במות
תיקי-
מגנזי
המרכז הרפואי
מוחסן אסיל -במות האם

פרויקט חשוב להעלאת המודעות לנהיגה
ורכיבה בטוחה יצא לדרך ביוזמתם של שרה
בדש ,מפקחת קלינית וחשאן תאופיק ,אח
מתאם יחידת טראומה ,בשיתוף הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים .במסגרת
הפרויקט יגיעו אחת לחודש תלמידי תיכון
ליום קצר בו ישמעו הרצאות על הטיפול
בנפגעי טראומה ונפגעי תאונות אופניים
חשמליים מאת מומחי "הלל יפה" ,וכן יעברו
סדנה חווייתית בנושא מטעם הרלב"ד.

דו"ח משרד הבריאות
קבע :המחלקה לרפואה
דחופה ב"הלל יפה" –
מקום שני!

ד"ר נחום ארליך ז"ל
סגל בית החולים בכללותו מרכין
ראש על הליכתו בטרם עת של
מנהל המחלקה האורולוגית לשעבר
וכירורג מוערך ,אשר שירת במסירות
את מטופליו לאורך שנים רבות.
ד"ר ארליך עבד בבית החולים
משנת  1993עד פרישתו לגמלאות
במרץ  .2018הוא המשיך לנתח
במחלקה האורולוגית במסגרת
תאגיד הבריאות ,ונפטר במפתיע
ממחלה קשה בינואר .2019
חסרונו יורגש לכל .יהי זכרו ברוך!

היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת קיימה יום
עיון לקהל הרחב שעסק בחידושים ועדכונים
בתחום האוסטאופורוזיס
ביום העיון בו נטלו חלק ,באופן טבעי ,נשים
רבות ,נסקרו שיטות הטיפול החדשניות
הקיימות ,שבעזרתן ניתן להתמודד טוב יותר
עם המחלה והשלכותיה .יוזמת היום ,ד"ר
ענת יפה ,מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה
וסוכרת ,ציינה בפני הנוכחות כי אין דבר כזה
מאוחר מדי או מוקדם מדי לפעול למניעת
אוסטאופורוזיס ,והזמינה אותן לנהל אורח
חיים הכולל תזונה נכונה ,פעילות גופנית
סדירה ועוד.

אומנות לנפש

השירות לבריאות הנפש ב"הלל יפה" ערך
תערוכת ציורים מקורית ,פתוחה לקהל
הרחב ,פרי יצירותיהם של תשעה מטופלים.
הפתיחה החגיגית לתערוכה נערכה בדצמבר
 ,2018במוזיאון ראלי בקיסריה.

שיהיה להם לבריאות!

צוות השירות לפיזיותרפיה שלנו ערך "בוקר
בריאות" במרכז יום לקשיש בבית אליעזר.
הפעילות התקיימה במסגרת חודש הקשיש,
במהלכה נהנו המשתתפים מהרצאה בנושא
חשיבותה של הפעילות הגופנית כמונעת
מחלות ולאחריה נדרשו לעבור בין תחנות
פעילות ולבצע תרגילים שונים ,כמו קימה
וישיבה מהכיסא ,עמידה על רגל אחת ,לחיצה
על מכשיר הדינמומטר למדידת כוח ועוד.

פרישה לגמלאות

פרופ' אלפיסי ריקרדו

מנהל המערך הכירורגי ,פרש לגמלאות
בתאריך 31.10.2018

ד"ר לרנר לידיה

מנהלת המחלקה לפסיכיאטריה והשירות
לבריאות הנפש ,פרשה לגמלאות בתאריך
31.10.2018

"ארבעה בשביל אחד"

שיתוף פעולה מוצלח בין מכון הגסטרואנטרולוגיה ,היחידה לאף
אוזן גרון ,המערך הקרדיולוגי ומחלקת ההרדמה הוביל לפתרון ייחודי
ומתוחכם לסגירת פיסטולה -פתח שנוצר בין צינור הנשימה לוושט.

מדובר בפעולה שנעשתה לראשונה ב"הלל יפה" ופעמים בודדות בארץ ובעולם שעיקרה
שימוש בהתקן קרדיולוגי לצורך סגירת פיסטולה .זוהי פריצת דרך חדשה ומתוחכמת אשר
תאפשר להעניק למטופלים טיפול מקצועי וחדשני ותמנע בעתיד את הצורך בניתוח מורכב,
הכרוך בסיכונים רבים

אומרים לא לאלימות!
במסגרת היום הבינלאומי למניעת אלימות
בנשים (ובכלל) ,התקיים מפגש לעובדים,
שאורגנה על ידי דניאלה עקב ,הממונה על
שוויון מגדרי וקידום נשים בבית החולים,
במסגרתו התקיימה הרצאה של אודליה
כרמון ,העדה המרכזית בפרשת הנשיא קצב.
עוד קיימו עובדי המרכז הרפואי ,בצירוף
סטודנטים מבית הספר לסיעוד הפגנה
ברחבת המיון עת הצטרפו למחאה הארצית
נגד אלימות בנשים.

ד"ר רוג'ר סבי

מנהל מחלקה אורתופדית א' ,פרש
לגמלאות בתאריך 31.10.2018

פרופ׳ שורקי פייר

מנהל המכון לרפואה גרעינית ,פרש
לגמלאות בתאריך 31.12.2018

אריה פנינה

אחות אחראית מרפאות חוץ ,פרשה
לגמלאות בתאריך 31.12.2018

מרדכי סלמה

מנהל שירותי החצר ,פרש לגמלאות
בתאריך 31.10.2018

הישג למחלקת עיניים:

החל שימוש בשתל הזעיר בעולם
מחלקת עיניים ביצעה לראשונה שימוש בשתל הקטן ביותר שקיים
כיום בעולם במהלך ניתוחי גלאוקומה.

השתל ,שאורכו  1מילימטר בלבד ,מאפשר הורדה מתונה של הלחץ התוך עיני וניתן לשלבו
יחד עם ניתוח קטרקט .ד"ר ביאטריס טיאוסנו ,מנהלת המחלקה" :בשנים האחרונות אנו
עדים לפיתוח אמצעים חדשניים כדוגמת שתל ה ,IStent -המהווה נדבך חשוב במתן
פתרונות ניתוחיים מתקדמים לסובלים ממחלות עיניים .אמצעים אלו מאפשרים שליטה טובה
יותר ,הענקת טיפול יעיל יותר וכמובן משפרים את איכות החיים של הסובלים מהמחלה".

חידושים ועדכונים
באף אוזן וגרון

היחידה לאף אוזן גרון
וכירורגיית ראש צוואר קיימה
יום עיון לרופאים בקהילה
במהלך יום העיון ,בו נכחו רופאי קהילה
מתחומי המשפחה ומתחום אף –אוזן -גרון,
הציג את החידושים המתקדמים ביותר שמ־
ספקת היחידה למטופליה .הנוכחים נחשפו
גם לפעילות הענפה והמגוונת של היחידה,
תוך דגש של ד"ר יצחק ברוורמן ,מנהל היחי־
דה ,על החשיבות של חיזוק הקשר המק־
צועי לטובת המטופלים המטפלים כאחת.

שיפור ילדותי
מלר"ד ילדים של בית החולים השיק במהלך
ינואר השנה פרויקט איכות ,שעיקרו שיפור
חווית המטופל וחווית המטפל במחלקה
לרפואה דחופה בילדים .ערב ההשקה כלל
הצגת תכלית הפרויקט על ידי ד"ר עדי
קליין ,מנהלת מחלקת ילדים ,ולאחריה
הרצאה על חשיבות פרמטרים של איכות
וחווית שירות במלר"ד ילדים ,וכן סימולציה
על ידי שחקנים בהיבטי טיפול בחדר מיון.

בן בנימין סימי

עוזרת למנהל אדמיניסטרטיבי ,פרשה
לגמלאות בתאריך 30.11.2018
ד"ר גרינברג פלורי -רופאה מומחית
פסיכיאטריה ,פרשה לגמלאות בתאריך
31.1.2019
זמל אליסיה דורה -פסיכולוגית מומחית,
בר"ן ילד ונוער ,פרשה לגמלאות בתאריך
1.10.2018
רוזנבלט הדסה – מרכזת קורס בכירה
בביה"ס לסיעוד ,פרשה לגמלאות
בתאריך .31.8.2018
ברודנר איתן -אחראי תחום מקצועי
ממכון הרנטגן ,פרש לגמלאות בתאריך
1.11.2018
פסו יעל – מזכירה רפואית ,פרשה
לגמלאות בתאריך 31.12.2018
אברמוב לאה – מרכזת משק מחלקתית,
פרשה לגמלאות בתאריך 31.07.2018
כהן אברהם – רכז נושא (מתח נמוך מאד),
פרש לגמלאות בתאריך 30.09.2018

האפליקציה שעושה
סדר במיון

בימים אלו החלה לפעול אפליקציית "אני
במיון" .אפליקציה ,שנבנתה ביוזמת משרד
הבריאות ואשר "הלל יפה" הוא בית החולים
הראשון שנבחר לשמש כ"פיילוט" לבדיקת
יעילותה ,מאפשרת למטופל לבחור את
המלר"ד אליו רוצה להגיע ולקבל ישירות
לנייד ניווט מדויק למקום ,כולל מספר
המלווה אותו לאורך כל התחנות אותן עובר
בחדר מיון .כל אלו במטרה אחת  -הפחתה
של חוסר הוודאות של המטופל ,והקלה עליו
ועל הצוות המטפל.

"שלום כיתה א'"

ילדי העובדים העולים לכיתה א' זכו לאירוע
ססגוני לעובדים ולילדיהם הקטנים ,שפקדו
לראשונה את ספסל הלימודים .האירוע אורגן
על ידי המחלקה למשאבי אנוש ,בהובלתה
של דניאלה עקב ,רכזת הרווחה ,וכלל מופע
משעשע ,דוכני הפעלה ,הפתעות ,מאפים
וכיבוד מושקע תוצרת "הלל יפה" .לסיום,
קיבלו גם שי סמלי מתנת המרכז הרפואי.

" 40שנה לקטנטנים"

מחלקת פגים ויילודים ציינה  40שנה
להקמת הפגייה בסימן "עבר הווה עתיד".
לאירוע הוזמנו כל עובדי הפגייה לאורך שנות
פעילותה ,הנהלת המרכז הרפואי ואורחים
נוספים ,ביניהם הגב' עדנה יורמן ,אלמנתו
של ד"ר שמואל יורמן ז"ל ,מייסד הפגייה.

הלל יפה | עיתון עובדי המרכז הרפואי

והמצטיינים הם.....

טקס הוקרה לעובדים המצטיינים לשנת  2017נערך השנה בסגנון הומוריסטי וקליל
בהנחייתו של הסטנדאפיסט אייל נרדי ,שהעביר את הטקס כמופע בידור מקורי,
וכלל תצוגת תכלית על הנעשה בבית החולים ועל פועלם ואישיותם של המצטיינים.
ומי במצטיינים?
ד"ר איאס קאסם  -מנהל שירות
קרדיולוגית ילדים ,מחלקת ילדים
גב' אורנה גרינברג  -אחות אחראית
מחלקת יולדות
גב' אירינה זקינוב  -סגנית אחות
אחראית מחלקה ,מחלקה כירורגית א'
גב' פטמה מסאלחה  -אחות מוסמכת,
היחידה לטיפול נמרץ ביילוד ,מחלקת
יילודים ופגים
מר עאדל קעדאן  -ראש צוות ,אח
מוסמך ,מחלקה כירורגית ב'
גב' שרה עזרא  -מנהלת מחלקת שכר,
אגף הכספים
גב' אינה גרינברג  -סגנית מנהלת יחידה
ביוכימית ,אגף המעבדות

מר איתן רוזנר  -סגן מנהל אפסנאות
רפואית
צוות היחידה למחלות זיהומיות:
ד"ר מיכל שטיין  -מנהלת היחידה,
ד"ר שרון רייספלד  -רופאה מומחית
בכירה ,ד"ר אורנה בן נתן  -מפקחת
אפידמיולוגית,
גב' עליזה וקנין  -אחות מוסמכת
גב' טלי שיצר  -מזכירה רפואית.
קרן מחקרים:
ד"ר אלונה יעקובי – רופאה מומחית,
מחלקת עיניים
גב' ליהי גבאי – מזכירה רפואית ,המכון
לגסטרואנטרולוגיה

מינויים וקידומים

ד"ר נבט אלון

מזל טוב

ד"ר דנון אסף

סגן מנהל המרכז
הרפואי

מנהל יחידה מקצועית
לאלקטרופיזיולוגיה
וקוצבי לב

פרופ' חלק מוטי

ד"ר גל אורן

נוטעים בשבט!

טקס נטיעות ט"ו בשבט התקיים במרכז הרפואי בהשתתפות
אנשי סגל ,מטופלים ומבקרים שנטעו שתילים ועצים ברחבי בית
החולים ונהנו משוק איכרים ססגוני ומפנק.
מנהל אגף נשים
ומיילדות

פרופ' קסל בוריס

מנהל שירות אנדוסקופיה
מתקדמת במכון
לגסטרואנטרולוגיה

חן אורית

מנהל המערך הכירורגי

אחות אחראית
מרפאות חוץ

ד"ר ברבלק אייל

שאולוב סופיה

ד״ר ברקוביץ ירון

סליצקי שלומי

ד"ר סיטי אליפז אפרת

רוזנטל אילנה

מנגינה לבריאות טובה

מנהל מחלקה
אורתופדית א'

מנהל מחלקה
אורתופדית ב'

מנהלת המחלקה
הפסיכיאטרית

ד"ר סופוב ולדימיר

מנהל המכון לרפואה
גרעינית

סגנית אח אחראי
מחלקת פנימית ד'

לעוברים ושבים במסדרון הכניסה הראשית בבית החולים
מתקיימת אחת לשבוע הופעה חיה בפסנתר ,שכולה בהתנדבות.
היוזמה הנפלאה ,שמטרתה להנעים למטופלים ולמאושפזים את
זמנם ,הינה של הנגנית והיוצרת נאויה קחמוביץ' ,תושבת קיבוץ
מגל .הפסנתר נתרם ,בסיוע עמותת הידידים של המרכז הרפואי,
על ידי משפחתו של גדעון אלכסנדר ז"ל ולזכרו.

מישייב נינה  -בת
לידות
ד״ר מנאל רות  -בת
אבו הלאל ענבר  -בת
מסיקה אוראל  -בת
אבו מוך נארימאן  -בת
ד״ר אבו פאני מסארווה סמאח  -בן מקונן מולונש  -בן
נובוסלסקי מוריה  -בת
אהרוני אוראל  -בת
נוריאל נטע לי  -בן
אזולאי יוספה  -בן
סאלמה אומימה  -בן
איסייב קריסטינה  -בת
ד״ר סמחאת אחמד  -בת
אל בויראת הייא  -בת
עמאש יסמין  -בת
ארונוב נטלי  -בת
עמאש מחמוד  -בן
אשכנזי דורון  -בת
עמאש נבילה  -בת
בינדיגר דובב  -בן
פורמן מנור  -בת
בלומנטל רינת  -בן
פנחסוב רחלי  -בת
בן לולו אולגה  -בן
קב חנין  -בת
בן לולו גיא  -בן
קבדה שמרית  -בת
גורבאן ארקן  -בת
קליסקי שמרית  -בת
גרבאן מרוואת  -בת
רוזנוסר שני  -בת
גרבאן מירוות  -בן
ד״ר רחאל פאדי  -בן
דשבסקי נטליה  -בת
ד״ר רנדה אשקר כיתאני  -בן
וותד הינד  -בן
שהאב עהד -בן
וילגרמן מאיר  -בת
שטיינפלד ענבל  -בן
ויינברג ירדן אריאל  -בת
שעיבי עדיה  -בת
ותד רנא  -בן
שפירא אלה  -בת
ד״ר וינר פלד עדי – בת
תנעמי יצחק  -בן
זוהר הדס רחל  -בת
ד״ר זגורי רעות  -בת
קרן מחקרים:
ז׳וקובה אולגה  -בן
ד״ר יעקובי אלונה  -בן
ד״ר כנאענה מפרע מונא  -בת
מחאמיד ספאא  -בן
ד״ר להב עדי  -בן
פולונסקי אורטל  -בן
לנגר אלגלי שרי  -בן
לנדמן סטניסלב -בת
נישואין
לקנר גלי  -בת
מסיקה אוראל
מגאדלה לאנה -בת
עבד אלג׳ואד מוחמד
מידן מיתר -בת

מנהל בית מרקחת
(בפועל)

סגנית מנהלת המחלקה
למשאבי אנוש

ביטון רויטל

עוזרת למנהל
אדמיניסטרטיבי

הכנס השנתי ה 15-של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד
התקיים השנה ב"הלל יפה" בהשתתפות של מעל  250אחים
ואחיות מבתי החולים והקהילה בכל רחבי הארץ ,ד"ר מירב בן
נתן ,מנהלת בית הספר לסיעוד ויו"ר העמותה סיכמה את הכנס
באומרה" :הכנס ייצג נאמנה את העשייה האקדמית הענפה של
אחים ואחיות ברחבי הארץ".

"שומרים על קשר"

במסגרת המיזם החברתי התנדבותי "קשר עין" ,שמטרתו שיפור
התקשורת בין אנשי הצוות והמטופלים ,חולקו שוב פרסי הוקרה
לשלושה אנשי צוות המלר״ד ,שצוינו לשבח על ידי מטופלים:
ד"ר אנטולי יעקובוב – רופא תחומי אורתופדיה,
הגב' אולגה קריבודאי  -אחות ,והגב' ליאת מזרחי – עוזרת רופא.
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