עיתון עובדי המרכז הרפואי הלל יפה

חדשנות בשירות אישי זה כאן!
המרכז הרפואי ,בשיתוף המכון הישראלי לחדשנות ובתרומת עמותת הידידים של בית החולים ,החליט
כי בנוסף לשדרוג הפיזי רחב ההיקף בחדר המיון ,תוכנס גם טכנולוגיה חדשנית לחוויית הטיפול.
במסגרת החלטה זו התקיים בתחילת מאי
אירוע חשיפה ב open valley -בפארק תעשיות
קיסריה בו הוצג אתגר /קול קורא עבור שיפור
חווית המטפל – מטופל ,שבמסגרתו מחפש
בית החולים טכנולוגיה אפקטיבית לשיפור
חוויית המטפל והמטופל במלר"ד.
הפרויקט הוא חלק מתהליך שדרוג מבנה חדר
המיון ,אשר לו סייעה עמותת הידידים של
בית החולים בגיוס תרומות .חלק מהתרומות
מופנות לטובת שיפור חווית השירות.
ההנהלה ,עמותת הידידים ,צוות המחלקה
לרפואה דחופה ואנשי מקצוע רלוונטיים
החלו תהליך של מציאת פתרונות טכנולוגיים
עבור נושא זה ,אשר במסגרתו יצא ה"קול
קורא" לחברות מתחומים שונים להציע
פתרונות .באירוע החשיפה עצמו התקיים גם
מפגש ראשוני ומוצלח עם חברות מתחומים
שונים שבהם מעוניין בית החולים לשתף
פעולה בנושאי מחקר ,פיתוח וטכנולוגיה.

השתלה בתלת מימד
לראשונה ב"הלל יפה" ביצע פרופ' יעקב ביקלס ,מנהל היחידה
לאורתופדיה אונקולוגית ,שחזור של מקטע עצם במשתל טיטניום,
מותאם אישית ,אשר הודפס במדפסת תלת ממד.

הניתוח בוצע בקרב מטופלת אשר אובחנה עם גידול ממאיר בעצם השכם .כריתה נרחבת
של הגידול עלולה הייתה ליצור מגבלה תפקודית קשה ,מה שהוביל את הרופאים לפתרון
יצירתי -הדפסת משתל מותאם אישית ,מטיטניום ,במדפסת תלת ממדית לצורך שיחזור
מקטע עצם .השיטה מתבצעת באמצעות תוכנות מחשב ייעודיות ,המאפשרות על סמך
בדיקות דימות ( CTו )MRI -ליצור מודל תלת ממדי של הגידול והאיבר בו הוא נמצא ,לתכנן
את הכריתה ואת מבנה המשתל לצורך שחזור החסר הרקמתי שנותר לאחר כריתת הגידול.
טכנולוגיה ייחודית זו אפשרה לבצע כריתה נרחבת של הגידול תוך שימור מפרק הכתף.

הראשונים בעולם להשתמש בגיבוי חשמל מימני
במערכות דימות רפואיות
מדובר במערכת גיבוי חשמלית ,שהותקנה בחדר הצנתורים של מערך הלב ,העושה שימוש
במימן במקום בסולר ,ובכך מאפשרת גיבוי מלא ורציף ,גם במקרים של הפסקת חשמל.
המוצר הינו נקי לחלוטין ,ללא פליטת גזי חממה ובכך עונה על ביקוש עולמי גדל להפחית
בזיהום אוויר ולעצור את ההתחממות הגלובלית .בתי חולים נוספים בארץ צפויים לרכוש
את המערכת ,שעד כה שימשה רק בתוכניות החלל ובמוסדות תעשייתיים ברחבי העולם.

"רוקמים לכם עתיד בטוח"

״הלל יפה״ הוא הראשון מבין בתי החולים הממשלתיים בהם עלתה
לאוויר מערכת קמיליון במתכונתה החדשנית ,במסגרת פרויקט רקמ"ה
במסגרת פרויקט רשומה קלינית למרכזים רפואיים (רקמ"ה) ,שנעשה בשיתוף חטיבת
בתי החולים הממשלתיים ,מוחלף התיק הרפואי הקיים במוצר חדש ומודרני – תיק קליני
"קמיליון" ,במתכונת משופרת .התיק החדש יאחד תהליכי עבודה בין בתי החולים של משרד
הבריאות תוך הנחלת נהלי איכות ,אחידות מבנה המידע לטובת מחקר וכלי מדידה וניהול.
ראשונה הייתה המחלקה הנוירולוגית של "הלל יפה" .וכיאה לראשונים  -נחגג האירוע בקישוט
המחלקה ובחניכה רשמית של הפרויקט .בית החולים גאה להיות שוב הראשון מבין בתי
החולים הממשלתיים בו מוטמעת מערכת מידע חדשה ,דבר המבטא אמון רב של המערכת
ביכולות בית החולים להוביל מהלכים משמעותיים.

גיליון  | 03יוני  ,2019תשע"ט

זיהומים? לא אצלנו!

המרכז הרפואי גאה להיות בין  3בתי החולים
בקבוצתו (ומקום  6מכלל בתי החולים)
שצוינו לטובה בדו"ח משרד הבריאות ,כפי
שפורסם בעיתונות באפריל השנה ,לאור
השיעור הנמוך של רכישת זיהומים בחיידקים
עמידים לאנטיביוטיקה .הדו"ח שיקף את
החשיבות שמייחסים בבית החולים לנושא
וכן את ההשקעה המאומצת של כל העובדים
לכך .הישג נוסף שייך למחלקת טיפול נמרץ
כללי ,בה לא נמדדו זיהומים מצנתר מרכזי
יותר משנה.

לראשונה ב"הלל יפה"-
כנס מחקר ופרויקטים
בסיעוד

כנס מחקר ופרויקטים נערך ביוזמת הנהלת
הסיעוד ובהובלתה של ד"ר אנה אופיר והיה
כולו על טהרת עבודות מחקר ופרויקטים
שנעשו על ידי אנשי הצוות הסיעודי של
המרכז הרפואי .במהלך הכנס התקיימו
הרצאות מרתקות מהעולם המקצועי ,הוצגו
פרויקטים ומחקרים שונים המבטאים את
העשייה בכל התחומים בהם נוגעת האחות
במהלך עבודתה ועוד.
בסיום הכנס הוענקו פרסי הצטיינות לבלה
מתתוב ומוגירה כבהה ,אחים מהמחלקה
לרפואה דחופה ,על פועלם לשיפור חווית
מטופל -מטפל במחלקה ,וכן לנינאל לוגסי,
אחות אחראית במכון הדימות ,שזכתה
בפרס על עבודתה בתחום בטיחות המטופל
בעת הזרקת חומר ניגודי לווריד.

הלל יפה | עיתון עובדי המרכז הרפואי

"עשו טוב"

"מינימום צלקת ,מקסימום תוצאות"
המערך האורתופדי החל לבצע ניתוחים בשיטת זעיר פולשנית לפריצת
דיסק והצרות התעלה המותנית תוך שימוש באנדוסקופ בלבד.

"הלל יפה" הוא אחד מבתי החולים הראשונים בארץ אשר עושים שימוש בשיטת הזעיר
פולשנית בטכנולוגית האנדוסקופ במלואה ,שיטה שעבורה השתלם ד"ר איל ברבלק ,מנהל
מחלקה אורתופדית א' ,בגרמניה .הניתוח נעשה בעזרת מצלמה זעירה וצנתר דק ,והוא מהווה
את אחד הניתוחים החדשניים ביותר בתחום הכירורגיה הזעיר פולשנית בניתוחי גב .מיתרונות
השיטה; פתח כניסה קטן ובהתאם צלקת קטנה מאוד ( 5עד  6מ"מ) ואסתטית יותר ,פגיעה
קטנה עד מזערית ברקמות רכות כגון עור ,שרירים ועצבים ,איבוד דם מינימלי במהלך הניתוח,
כאבים פחותים יותר ,התאוששות מהירה ואף שחרור הביתה ביום הניתוח.

את יום המעשים הטובים שחל באפריל,
החליטה עמותת הידידים של המרכז
הרפואי שלנו להפוך לכמעט שבועיים
שלמים שבהם ,בצירוף מתנדבים מכל
הגילאים ,התקיימו מגוון אירועים ופעילויות
מהנות ברחבי בית החולים ומחוצה לו ,הן
למטופלים והן למטפלים ,ביניהם ערבי
קולנוע וגיבוש ייעודיים למחלקות הפנימיות,
מופעי קסמים וטיפולי יופי למאושפזים.
כמו כן חולקו אינספור מתנות למטופלים
ולסגל ,כגון ערכות טיפוח אישיות לגברים
ולנשים במחלקות השונות ,מגשי גבינות,
מתנות לילדים -הכל בהתנדבות מלאה.

"השותפים החדשים לדרך"

המרכז הרפואי השיק פרויקט ייחודי בשם
'פרלמנט מטופלים' ,אליו גויסה קבוצה של
כ 20 -איש ,חלקם מתנדבים בבית החולים,
חלקם מטופלים לשעבר או בני משפחות של
מטופלים וכן נציגים מעמותת הידידים ,אשר
הביעו נכונות להתגייס לטובת בית החולים
ולהפוך למעין "קבוצת מיקוד" המייעצת
למקבלי ההחלטות .הקבוצה תיפגש אחת
לתקופה ותעלה נושאים וסוגיות המייצגות
את נקודות המבט של מקבלי השירותים,
זאת על מנת לסייע לתהליכי שיפור חווית
השירות .זהו פרויקט ש״הלל יפה״ הוא בין
הראשונים מבין בתי החולים להשיקו.

שבוע האחות הבינלאומי

"החידושים וההתמודדות
עם המחלה הממארת"
שבוע האחות הבינלאומי נחגג על ידי
הצוות הסיעודי ,תלמידי בית הספר לסיעוד
והעומדת בראשו – ד"ר מירב בן נתן ,במטרה
לפרגן ,להעצים ולתת הרבה כבוד למקצוע
הסיעוד .במסגרת יום העיון שנערך ניתנו
הרצאות בנושאי יחסי מטפל -מטופל ,טיפול
בסוכרת וכלים מעשיים להצלחה ,כאשר
בסיומו חולקו מלגות לתלמידים מצטיינים.

במהלך השבוע בחרו בהנהלת הסיעוד לפרגן
לאחי ואחיות בית החולים בצילומים
חווייתיים ובסרטון קצר ,בו לקחו חלק צוותים
סיעודיים מכל המחלקות.

היחידה לאונקולוגיה ארגנה יום עיון בנושא
אורח חיים בריא והתמודדות עם המחלה
הממארת למטופלים ובני משפחותיהם.
המשתתפים נהנו מארוחת בוקר וסדרת
הרצאות שהועברו על ידי מומחים בנושאים
כגון; טיפולים אונקולוגים חדשים ,זכות
המטופל לנהל את מחלתו ,ההתמודדות עם
תופעות הלוואי ועוד.

אגף האימהות של ״הלל יפה״ אירח במהלך
אפריל את פורום ההנקה הארצי .באירוע,
המתקיים אחת לרבעון ,השתתפו יועצות
הנקה מוסמכות מכל הפגיות בארץ .הפורום
דן בנושאים הקשורים להנקת פגים וקידום
הנקה בפגים ,ואירח הרצאות של מומחי
"הלל יפה" ואחרים.

ילנה רזניקוב  -במות האב
אורית פריינד  -במות האב והאם
אמירה דקל  -במות האחות
אסתר ארנון  -במות האב
יאנה פשייב  -במות האב
אימאן קבהא  -במות האם
עביר גאנם  -במות האב
ויקטור פסחוב  -במות האח
פאטמה מסאלחה  -במות האב
חיה רוזין  -במות האם
עאדל קעדאן  -במות האחות
ניצה עשור  -במות הבעל
עלי שלבי  -במות האישה
דבורה כהן  -במות האח
נג'ווה יחיא  -במות האחות
יפה שכטר  -במות הבעל
שפרה פאטאל  -במות האם
אהרון יוטבת  -במות האחות
נאהד אבו חוסיין  -במות האב
נחשון סיבו  -במות האח
יהונתן חסיד  -במות האחות

שולמית בוהארון  -במות האחות
שרה עזרא  -במות האם
מזל סמדשה  -במות האח
צביה גוב  -במות האם
רחמים גואטה  -במות האם
שרי אריה  -במות האב
ניקול אוחנה  -במות האם
נינה בר יעקב אגרונוב  -במות האח
אירינה ביניאגוייב  -במות האם
גלינה אברמוב  -במות האב
שושנה דוידוב  -במות האח
איגור שאולוב  -במות האחות
וצ'יסלב אלחזוב  -במות האב
ריבה רזילוב  -במות האם
לאמי עמאש  -במות האב
קרן מחקרים
פרופ' יורם פולמן  -במות האם
חנה ברננקה  -במות הבעל
מירב עזורה  -במות האב
ד"ר מרים בידר  -במות האם

"השדרה" – מרכז הקניות של המרכז הרפואי
נחנך רשמית במהלך חודש אפריל השנה
בטקס חגיגי ,שהתקיים במעמד ההנהלה,
העובדים ,וכן כל אנשי התכנון ,הליווי ,התפעול,
העיצוב והאדמיניסטרציה שהיו אמונים על
הפרויקט .ב"שדרה" פועלים בית קפה ,רשת
פארם וחנויות שונות לרווחת המבקרים
והמאושפזים.

"מדברים אל הבטן"

משתתפים בצער
הנהלת המרכז הרפואי והעובדים מביעים תנחומים ומשתתפים בצערם
של העובדים על פטירת יקיריהם:

קפה וקניות – יפים לבריאות

לציון יום הכליה העולמי שנערך ב 10 -במרץ,
העמיד צוות המכון הנפרולוגי עמדה
לבדיקות מדדי לחץ דם וסוכרת לעוברים
ושבים ,ללא תשלום ,תוך מתן הסבר לשמירה
על אורח חיים בריא.

כמדי שנה ,ארגן המכון לגסטרואנטרולוגיה
כנס לחולי  IBDובני משפחותיהם בנושא
מחלות דלקתיות כרוניות של המעי .בכנס
נהנו המשתתפים מטיפולי רפלקסולוגיה
על ידי צוות המרפאה לרפואה משלימה
של "הלל יפה" ,מהרצאות ההעשרה בתחומי
התזונה וההתמודדות עם מחלות המעי,
ולסיום ממופע סטנד אפ לשחרור לחצים
ומתחים מהבטן.

אחותי – תתפנקי!

חדש :מרפאה לספורטאים ולוחמים
מרפאה ייעודית לפציעות ספורט נפתחה ב"הלל יפה" בכדי לתת מענה מיטבי לספורטאים
ולוחמים .המרפאה עובדת בממשק הדוק עם שירות הפיזיותרפיה ,בניהולה של יעל קרבס כהן
ובשיתוף עם צוות המומחים של מכון הדימות וצוות מרפאות החוץ.
על המרפאה אחראי ד"ר יניב יונאי ,רופא בכיר במחלקה אורתופדית ב' ,אשר השתלם בנושא
פציעות ספורט ושימש חלק מהצוות המטפל בספורטאים המובילים בעולם ,ביניהם שחקני
כדורגל מקבוצת ברצלונה ומנצ'סטר סיטי | .למידע וקביעת תור למרפאה*6742 :

ועד הסיעוד של המרכז הרפואי ארגן לאחים
ולאחיות יום מפנק במיוחד בשבילם שכלל
ברכות ,ארוחות מפנקות ,דוכנים ומופעי
סטנד אפ של הזמר שמעון רגב והשחקן
והבדרן אריק משעלי .לקינוח נערכה תצוגת
אופנה בשיתוף הצוות ,שזכתה למחיאות
כפיים סערות.
היה מצחיק ,טעים ,נעים ובעיקר עשה הרבה
כבוד לכל האחים והאחיות שביום יום עובדים
קשה בכדי שלמטופלים שלנו יהיה קל.

סיכום שנה בסימן בחירות!

"הלל יפה הבחירה שלי"  -בכותרת הזו נפתח המפגש השנתי לסיכום העשייה הענפה בבית
החולים ,בו נטלו חלק מנהלי המחלקות וראשי הענפים מכל הסקטורים .מפגש זה התקיים
בהמשך למפגש ראשי ענפים של מינהל ומשק בלבד ,שגם בו סיכמו שנה מוצלחת במיוחד.
במהלך שני המפגשים הוצגו תוכניות העבודה לשנת  2018והוצבו היעדים ל.2019 -
שני המפגשים הוכיחו כי סגל המרכז הרפואי עושה לילות כימים באופן מעורר השראה.

"תרומה מחשמלת"

וועד עובדי חברת חשמל במרחב צפון
העביר גם השנה תרומה למרכז הרפואי
הלל יפה ,שנאספת על ידי עובדיו .השנה
התרומה שהועברה חולקה ל₪ 32,400 :2 -
לטובת הקמת מערך חדרי ניתוח למחלקת
עיניים ו ₪ 50,000 -למחלקה אורתופדית
ב' עבור רכישת ציוד רפואי.

"שוברים שחיקה"

מפגש בריא

הנהלת המרכז הרפואי קיימה את המפגש
השנתי עם ראשי הרשויות המקומיות לשם
המשך שיתוף פעולה וקידום נושא הבריאות
לרווחת תושבי האזור .במפגש התעדכנו
ראשי הרשויות בכל החדש במרכז הרפואי
תוך קבלת הסבר מקיף על פעילות קידום
הבריאות הענפה שמקיים בית החולים
באזורו ,לרווחת התושבים .הנוכחים זכו
להרצאות של פרופ' בוריס קסל -מנהל
המערך הכירורגי וד"ר ירון ברקוביץ' ,מנהל
מחלקה אורתופדית ב' .בסיום נערך דיון פורה
על הדרכים בהן ניתן לשתף פעולה ולחזק
את הקשר בין המרכז הרפואי לקהילה.

במסגרת גיבוש תכנית לשיפור חווית המטופל
והמטפל ובסיוע כספי של עמותת הידידים,
יצאה לדרך תכנית ייחודית להתמודדות עם
מצבי לחץ ושחיקה עבור צוות חדר המיון.
התכנית משלבת משחקי משימות ,סדנאות
תמיכה לצוות המלר"ד ועוד.
מטרת התוכנית ,שגובשה על ידי מנהלת ההדרכה
במחלקה למשאבי אנוש ,הדר יהוד ,הינה פיתוח
חוסן אישי תוך יצירת אווירה חיובית ,מתן כלים
להתמודדות עם שחיקת היום יום וגיבוש הצוות
תוך חיזוק התרבות הארגונית.

"מדברות בריאות"
המחלקה להריון בסיכון החלה להפעיל
סדרת הרצאות ייעודיות לנשים המאושפזות
שכותרתה "נשים מדברות בריאות" .ההרצאות,
שמועברות על ידי מומחי ״הלל יפה״ השונים
בנושאי הריון ,לידה והורות ,מתקיימות אחת
לשבוע ,כל פעם בנושא אחר ,כשהרעיון
המרכזי הוא לייצר משהו חדשני ומרענן
עבור הנשים שלעיתים מאושפזות תקופות
לא קצרות .על היוזמה והפרויקט המבורך
אחראיות ורדית עמרם ,האחות האחראית
במחלקה וקרן חליבה ,עו"סית באגף אימהות.

פרישה לגמלאות

ד"ר יעקב ירחובסקי
מנהל מחלקה פנימית ב',
פרש לגמלאות ב28.2.2019 -
אסיה מלכין
ראש צוות במחלקת התאוששות,
פרשה לגמלאות בתאריך 28.2.2019
יצחק פרדה
ראש צוות במחלקה פנימית א',
פרש לגמלאות בתאריך 30.4.2019
מוחמד שיבלי
ראש צוות חדר ניתוח,
פרש לגמלאות בתאריך 30.4.2019
דורית קרר
אחות מוסמכת ביחידה לטיפול נמרץ לב,
פרשה לגמלאות בתאריך 30.6.2019
אפרת לויטיקוס
אחות מוסמכת במחלקה להריון בר סיכון,
פרשה לגמלאות בתאריך 31.3.2019
לודמילה מוגילבסקי
אחות מעשית במרפאות חוץ ,פרשה
לגמלאות בתאריך 31.3.2019
לינדה בן שושן
אחות מעשית במחלקת ילודים,
פרשה לגמלאות בתאריך 28.2.2019
חנה ברג
אחות מעשית במחלקה נוירולוגית,
פרשה לגמלאות בתאריך 31.3.2019
אביבה גרטנר
אחות מעשית במחלקה פנימית ב',
פרשה לגמלאות בתאריך 31.1.2019
רות נוטמן
מרכזת קורס בכירה בביה"ס לסיעוד,
פרשה לגמלאות בתאריך 31.1.2019
ליאת עובדיה
אחראית מרפאה מקצועית במרפאות חוץ,
פרשה לגמלאות בתאריך 31.1.2019
אורית נחום
אחראית תחום מקצועי א' (צינתורים),
מכון הדימות,
פרשה לגמלאות בתאריך 1.3.2019
לב נבוטובסקי
עבד כרכז נושא צבעות,
פרש לגמלאות בתאריך 31.1.2019
גילה ויט
עובדת מעבדה ,בנק הדם,
פרשה לגמלאות בתאריך 1.2.2019
בת שבע לאופר
עובדת מעבדה ,מעבדה מיקרוביולוגית,
פרשה לגמלאות בתאריך 1.3.2019
יפה כהן
מזכירה רפואית,
פרשה לגמלאות בתאריך 31.3.2019
נגה רגב
רשמת רפואית,
פרשה לגמלאות בתאריך 31.3.2019
רחל יחיאלוב
כח עזר במחלקת נשים,
פרשה לגמלאות בתאריך 30.4.2019
חיה בבייבה
עובדת ניקיון במשק,
פרשה לגמלאות בתאריך 31.1.2019
זהרה זקן
עובדת ניקיון,
פרשה לגמלאות בתאריך 30.4.2019

באו לעשות שמח!

יום המעשים הטובים מביא למרכז הרפואי
הרבה מאוד מתנדבים ופעילויות ,חלקם
עבור המטופלים וחלקם עבור המטפלים.
ביוזמתן של ענת גזית -אחות אחראית
מחלקה אורולוגית ואלקה עמרם – אחות
כללית ומיון ,התארגן צוות עובדים מ"הלל
יפה" שבחר לעשות שמח מחוץ לכותלי בית
החולים  -במועדונית לילדים ונוער בגני אלון
בחדרה .הפעילות כללה הפעלות לילדים
במגוון תחנות מדליקות ,ביניהן הכנת פיצה,
כדורי שוקולד ,משחקי כדור ,פאזלים ,איפור
ומריחת לק.

ליווי צמוד עד ההחלמה

במסגרת פרויקט "מלווה החלמה" ,אשר
פועל במרכז הרפואי בהצלחה מזה זמן מה,
התקיים מפגש הערכה ומשוב בו השתתפו
הנהלת בית החולים ,עמותת הידידים
ומתנדבי הפרויקט .המטרה :קיום שיח פתוח
בין המשתתפים תוך העלאת רעיונות לייעול
ושיפור ,הגדלת מאגר המתנדבים והרחבת
התכנית למחלקות נוספות.

הלל יפה | עיתון עובדי המרכז הרפואי

ברכות למצטייני ההוראה מטעם
הפקולטה לרפואה של הטכניון בחיפה

 22מומחים מתחומים שונים זכו לקבל פרסי הוקרה על הצטיינותם בהוראת סטודנטים
בפקולטה לרפואה של הטכניון בחיפה .הפרסים עצמם הוענקו בטקס חגיגי על ידי
הנהלת הפקולטה .בנוכחות הנהלת המרכז הרפואי הלל יפה ,עמיתים לעבודה ובני
משפחות המצטיינים .המומחים היו מהמחלקות אורתופדיה ,נשים ויולדות ,ילדים,
קרדיולוגיה ,גסטרואנטרולוגיה ,הרדמה ,פנימית ,יילודים ופגים והתפתחות הילד.
ברכות לד"ר כרים עתאמנה ,עובד באגף המעבדות ,האחראי על תחומי הבקטריולוגיה
והמחקר ,אשר זכה בפרס אילמ"ר (האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית) למחקר
מצטיין לשנת  2019בגין עבודתו בנושא אפיון מיקרואורגניזמים ישירות מתרבית דם.
ברכות לד"ר מחמוד מחאג'נה ,רוקח בשירותי הרוקחות ,שזכה בשני פרסי הצטיינות
בהוראה :מטעם הפקולטה לרפואה באוניברסיטת בן גוריון ומטעם בית הספר לרוקחות.

ברכות לצוות בית המרקחת ,היחידה למחלות זיהומיות והמעבדה הבקטריולוגית ,על
זכייתם בפרס הצטיינות מטעם אוניברסיטת בן גוריון על היותם סבב מצטיין בקרב
סטודנטים לרוקחות בנושא מחלות זיהומיות ושימוש מושכל באנטיביוטיקה.

מזל טוב

מינויים וקידומים
לידות

ד״ר סייף אבו מוך

מנהל מחלקה פנימית ב׳

ד״ר חיים דוד

מנהל מחלקת יולדות

"עברו שלב"

ד״ר אילן ברוכים

מנהל מחלקת נשים

ד"ר דוד ארנוביץ׳

ד״ר רינת גבאי בן זיו

מנהלת מחלקת הריון
בסיכון גבוה

בטקס הוקרה משמח במיוחד ,נאספו כל המתמחים של המרכז
הרפואי שעברו בהצלחה את בחינות שלב א׳ ושלב ב' ,לשם ציון הישג
מאתגר זה בדרכם להיות רופאים ורופאות .במהלך הטקס חולקו
תעודות הוקרה ,שי צנוע מתנת המרכז הרפואי וכן מתנה מאת ועד
הרופאים ,זאת על המאמצים שהשקיעו הרופאים הצעירים.

תניה לוי

מנהל שירות ניתוחי כבד,
המערך הכירורגי

אחות אחראית חדר
לידה

ניהאד אבו חוסיין

אינה פורמן

פורום משותף לטובת בעלי מוגבלויות
סגן ראשון לאחות
אחראית כירורגית א׳

סגנית שניה לאחות
אחראית כירורגית א׳

מזה מספר חודשים מקיים המרכז הרפואי פורום משותף ,ראשוני
מסוגו ,עם ארגון אקי"ם ונציגי מנהלי מסגרות דיור לאנשים בעלי
מוגבלות מהאזור ,זאת במטרה לשפר את איכות חייהם של אנשים
בעלי המוגבלות .במפגש שהתקיים לציון שיתוף הפעולה ,ציין יו"ר
אקים ישראל -אלוף במיל' עמי איילון – כי עבודת הפורום תורמת
לשיח ולהידברות הכרחיים ויוצרת מהלכים שמטיבים את היחס
והטיפול הרפואי לו זוכים דיירי המסגרות השונות בבית החולים,
דבר שיש בו בכדי להוות מודל לחיקוי עבור בתי חולים אחרים.

ד״ר נג׳את מרענה  -בן ובת
שרון רשיש  -בת
נוהא יונס  -בת
סיוואר עומר  -בת
אולגה ויוננקו  -בת
אוקסנה אירמייב  -בן
יוליה ביררוב  -בת
מחמאיד בילל  -בת
גאדיר מדלג׳  -בת
זינה אסעד  -בת
נור שרים  -בת
אנה צייטלין  -בן
מילנה ברונשטיין  -בן
כרמל שגיא – בן
כולוד יחיא  -בן
רואן אבו הלאל  -בת
נועה קפלינסקי  -בן
אלינה רויזיס צוריאנו  -בן
סוהאד ותד  -בת
מיטל סיביליה  -בן
עולא ותד  -בן
הודא אסעד שמאליה  -בן
סברין סייף  -בן
נירית קריביצקי  -בת

גדיר עמאש  -בת
עדי בסנאיינו שמעוני  -בת
אלה אגרונוב  -בן ובת
רויטל שמחי חשאי  -בת
טל לגאלי  -בן
מנטאוב מששה  -בת
נאניה סמאי  -בת
מרים חדיגי  -בן
יוליה וייץ  -בן
רעות שווך  -בת
אוראל לוי  -בן
קרן מחקרים
ויקטוריה חברון  -בן
מריה שאול  -בת
מנאר עדוי  -בת
מיכל קליין  -בן
לינה נוסטין  -בן
מיתר יעקבי  -בן
ד״ר דנה אירגה  -בת
נועה קטן -בת
ליאת אהרן -בן
רעיה ישראל -בן

האיש והמשואה

מורן אלחדד

סגנית אחות אחראית
מחלקת נשים

מנשה זלקה ,שחקן הפועל חדרה ,שנמצא כיום בחל״ת ,נבחר
להשיא משואה ביום העצמאות ,הגיע לביקור קצר ב"הלל יפה"
במהלכו נפגש עם ד"ר מיקי דודקביץ ,מנהל המרכז הרפואי וד"ר
אמנון בן משה  -המנהל האדמיניסטרטיבי ,שלחצו את ידיו בחום
וברכו אותו על השגיו המרשימים בתחום הספורט וכן על הכבוד
והגאווה שבהדלקת המשואה.

ברכות על תארים אקדמאיים מטעם הפקולטה
לרפואה בטכניון
ברכות לפרופ' בוריס קסל ,מנהל המערך הכירורגי ,על
מינויו לפרופסור חבר.
ברכות לד"ר סייף אבו מוך ,מנהל מחלקה פנימית ב',
על מינויו למרצה בכיר.
ברכות לד"ר אסף דנון ,מנהל היחידה לאלקטרופיזיולוגיה
במכון הלב ,על מינויו למרצה קליני.
ברכות לד"ר שרון רייספלד ,מנהלת שירות שימוש
מושכל באנטיביוטיקה ביחידה למחלות זיהומיות ,על
מינויה למרצה קלינית.

לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ולנפגעי פעולות האיבה ,קיים המרכז הרפואי עצרות זיכרון
וטקסי התייחדות לזכר הנופלים וההרוגים ברחבת בניין אשפוז
א' ,בהשתתפות עובדי בית החולים ,מטופלים ומבקרים .הטקסים,
שכללו גם מפגש "זיכרון בסלון" עם ניצולת שואה ,אורגנו על ידי
דניאלה עקב ,רכזת הרווחה ורב בית החולים -הרב דובב בינדיגר.

יום השוויון המגדרי נחגג ב״הלל
יפה״ באירוע שווה במיוחד
שבו צוות בית החולים התכנס
במתחם ״הסינמה סיטי״ בנתניה
ונהנה מארוחת בוקר וסרט ,דברי
ברכה וקצת מנוחה מעבודת
היום-יום.
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