
 היסטוריה! 
 מתחסנים נגד

נגיף קורונה 
 מעל תשעה חודשים שכולנו חיכינו לרגע המיוחל

וההיסטורי הזה - חיסון נגד נגיף הקורונה. 

עיתון עובדי המרכז הרפואי הלל יפה
 גיליון 06 | ינואר 2021, תשפ״א

נפתח מרכז לנפגעות 
ונפגעי תקיפה מינית

אלימות  נגד  הארצי  היום  את  מציינים  בו  לתאריך  בסמיכות  נובמבר,  בסוף 
מינית.  תקיפה  ונפגעי  לנפגעות  ייעודי  מרכז  החולים  בבית  נחנך  בנשים, 
אליו,  הנדרשים  האזור  לתושבי  וחיוני  מהותי  ומענה  שירות  לתת  המטרה: 
ללא צורך בהפניה למרכזים ייעודיים בחיפה או במרכז. המרכז החדש נקרא 
בקצרה "הלנ"ה" ואחראית עליו ד"ר רנת ריינס-כרמל, רופאת נשים בכירה 
ויולדות. אליה חברו עו"ס נירית קרביצקי -  ומנהלת מיון נשים באגף נשים 
מרכזת התחום מטעם השירות -הסוציאלי ותניה מול-לוי - אחות אחראית 
חדר לידה ומ"מ אחות אחראית מיון נשים. המרכז פועל בכל שעות היממה 
ייעודי ואינטימי בתוך מיון נשים, כדי לתת מענה באופן מכבד, מהיר  בחדר 
ומקצועי לפניות של נשים, גברים, נוער, ילדות וילדים שעברו תקיפה מינית. 

המענה הוא פיזי ונפשי כאחת, ונעשה על ידי צוותים שהוכשרו לעניין.

אלי אורגד, הבעלים של רדיו 90FM, נרתם ליוזמת עמותת הידידים והעומד בראשה - משה מורג, וביחד הרימו יום שידורים מיוחד 
לטובת הקמת יחידה חדשה לטיפול נמרץ לב בבית החולים. באו לשדר איתו באולפן )בהתנדבות ובאהבה גדולה( פרופ' רפי קרסו 
 - ואבי בניהו. בין המרואיינים ד"ר מיקי דודקביץ - מנהל בית החולים, שגם דיבר על חשיבות החיסון לקורונה, ד"ר אמנון בן משה
המנהל האדמיניסטרטיבי, שהסביר על צרכי היחידה העתידית ומנהל מערך הלב - פרופ' אריאל רוגין, שקיבל שיחה מפתיעה 
מהזמר קובי אפללו. עוד התארחו, עלו לשידור וסייעו בגיוס התרומות: אילן שדה - ראש מועצת מנשה, ד"ר גלית שאול -  ראשת 
מועצת עמק חפר, מיכאל כרסנטי - מנכ"ל החברה לפיתוח קיסריה, השפית - ד"ר נוף עתאמנה וכן רופאי המערך, ביניהם פרופ' 
שמחה מייזל - מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב, מטופלים במחלקת לב לשעבר, אנשי עסקים ואזרחים שעלו לשידור להרים תרומה.

"פתחו את הלב"
 למעלה ממיליון מאתיים אלף ש"ח גויסו ביום שידורים משותף של עמותת

הידידים ורדיו 90FM עבור הקמת יחידה לטיפול נמרץ לב חדשה.

מובילים באיכות!
שפורסם  הבריאות  משרד  של  האיכות  מדדי  בדו"ח 
בנובמבר 2020 הוכיח שוב המרכז הרפואי הלל יפה כי 
בין ארבעת  ומוקם  איכות ללא פשרות היא לפני הכול, 
הכלליים  החולים  בתי  מבין  המובילים  החולים  בתי 
בדרישות  היטב  עמד  החולים  בית  גדולים.  שהוגדרו 
 48 תוך  ירך  צוואר  שבר  ניתוח  ביצוע  ביניהם  המדדים, 
שעות מזמן ההגעה, צנתור לב תוך פחות מ-90 דקות 
מהכניסה לבית החולים, הערכת כאב בחדר התאוששות, 
מתן טיפול אנטיביוטי בניתוח כריתת רחם, ניתוח קיסרי 

וניתוח קולון ועוד. הציון אליו הגיע - 9.97 מתוך 10.

"הלל יפה" החל במבצע החיסונים תוך התרגשות רבה מצד כל העובדים. אולם הכנסים הוסב כולו 
לאזור למתחסנים, שכלל עמדות חיסון, המתנה, רישום ועוד. מבצע לוגיסטי, שכיאה לתקופה, 
אורגן כמבצע צבאי מתוכנן היטב ובזמן שיא. הראשונים להתחסן היו חברי ההנהלה וחברי צוות 
היחידה למחלות זיהומיות – כדוגמא אישית מתבקשת. בית החולים סייע בחיסון גם לאנשי צוות 
רפואי מבתי חולים עמיתים, וכן לתושבים באיזור בגילאי 60 ומעלה. עם הינתן המנה השניה של 

החיסון, זכו המתחסנים הטריים בכוס וצמיד ממותגים למזכרת.



 לראשונה בישראל וב"הלל יפה":
 ניתוח לטיפול בגלאוקומה קשה באמצעות

מקדחון זעיר בשיטה זעיר פולשנית
הניתוח, בוצע על ידי ד"ר ביאטריס טיאוסנו, מנהלת מחלקת 
 עיניים וצוותה. יתרונותיו: ניתוח קצר, החלמה מהירה ופתרון

יציב ללא התערבות חוזרת עבור מי שסובל מגלאוקומה קשה. 
הניתוח נעשה באמצעות טכנולוגיה חדשנית על ידי מקדח זעיר הנכנס מתוך זווית העין, מתחת ללחמית, 
ויוצר חור קטנטן של כ - 100 מיקרון ועל ידי כך תעלה קבועה בתוך רקמת העין, ממנה ניתן לנקז את הנוזל 
שיוצר את הלחץ על העין, בצורה קבועה, ללא צורך בשימוש במשתלים תומכי ניקוז. הניתוח יעיל בגלאוקומה 
פתוחת זווית ממנה סובלים כ - 80% מהחולים במחלה בישראל. יתרונות השיטה: נעשה בהרדמה מקומית 
בלבד, זמן ניתוח קצר יותר, זמן החלמה מהיר יותר, לרוב לא דורש התערבות חוזרת, מונע ניתוח של פתיחת 
הלחמית, וכן ניתן לשלב תוך כדי גם ניתוח קטרקט. הניתוח בוצע בשנה האחרונה באירופה ובאסיה, וכעת 

נעשה לראשונה ב"הלל יפה" על ידי ד"ר ביאטריס, יחד עם ד"ר טל אשכולי וד"ר אלחשאש איסלאם.

הלל יפה | עיתון עובדי המרכז הרפואי  

למקומות....סיעוד....צאו !
שיא במספר הסטודנטים שנרשמו לקורס הסבת אקדמאים לסיעוד - 109 הנרשמים נבחרו בקפידה

לאור  השנה,  לסיעוד.  הספר  בבית  הנלמדות  הלימוד  תכניות  לשלל  מצטרפים  הללו  נרשמים.   500 מתוך 
הביקוש העצום לקורסי הסבת אקדמאים, צפויות להיפתח באפריל שתי תכניות הסבה. הצלחה זו מצטרפת 
להצלחה נוספת של בית הספר - זכיה, זו הפעם השנייה ברצף, ב"תוכנית הכוכבים" של משרד הבריאות מתוך 
15 בתי ספר לסיעוד בישראל. מנהלת בית הספר, ד"ר מירב בן נתן: "כמות הנרשמים השנה היא מעל ומעבר 
למשוער מה שאילץ אותנו לפתוח תוכנית נוספת ייחודית ואטרקטיבית להורים לילדים ולסטודנטים עובדים. 

לא בכדי אנשים בוחרים ללכת ללמוד את מקצוע הסיעוד אשר מהווה כיום מקצוע נדרש ויוקרתי".

 משכן חדש למרפאה 
לבריאות הנפש למבוגרים )מרכז שלו(

במסגרת ריענון ושיפור תנאי השירות, הועברה המרפאה לבניין חדש בקניון מול החוף. המרפאה, בניהולה 
בכל  החולים  קופות  מבוטחי  לכל  מענה  לתת  ותמשיך  שלו"  "מרכז  מעתה  נקראת  לנדא,  אלה  ד"ר  של 
הפלטפורמות, כולל שירותי רפואה אונליין. ד"ר אפרת סיטי אליפז, מנהלת מערך בריאות הנפש: "אנו רואים 
עלייה בתחלואה הנפשית ועל כן הקמנו צוות טיפול במצבי משבר אשר נותן מענה בזמינות גבוהה. אנו שמים 
דגש על טיפול קבוצתי ומפתחים במקביל מספר קבוצות טיפוליות לשלל מצבים. נמשיך לשמור על רצף 
טיפול עם מערכות השיקום הרווחה והטיפול באזורנו וכחלק ממערך בריאות הנפש במרכז הרפואי הלל יפה".

 תרומה משביעת רצון
עמותת הידידים סייעה בהשגת תרומה של 

500 מנות אוכל ממסעדות הפועלות בחדרה 
כדי לצ'פר את הצוותים שממשיכים לעבוד 
מסביב לשעון ובמקביל, לספק גם פרנסה 

למסעדות בזמן הסגר.
של  יוזמה  פרי  היא  והמפנקת  הייחודית  התרומה 

חברי עמותת הידידים של בית החולים, אשר ראו
והערכה  נוספת, אהבה  להעניק, פעם  הצורך  את 
היה  זו  נדיבה  לתרומה  והסיעוד.  הרפואה  לצוותי 
העושה  החולים,  בבית  לצוות  הן   - כפול  רווח 
המסעדות  לבעלי  והן  מתמשכת,  קודש  מלאכת 
ועובדיהם, שעוברים תקופה קשה מבחינה כלכלית.

חדש:
מרפאה לייעוץ אונקו-גנטי

המרפאה, אותה מובילה ד"ר דנה אירגה, מומחית 
באגף  רפואית  ובגנטיקה  ומיילדות  בגינקולוגיה 
נשים ויולדות, מאפשרת מתן אבחון, מעקב וטיפול 
בתסמונות סרטן שד, שחלה, סרטן רחם, וכן סרטני 

לבלב ומעי גס, בהתאם למאפיינים גנטיים.
הגנטיקה כיום מהווה את עתיד הרפואה, ומאפשרת 
הגנום  מהפכת  וייעוציים.  בדיקות  של  רחב  מגוון 
האנושי אפשרה שיפור ביכולת לאבחן את הגורם 
הגנטי למחלה באופן פרטני. המטרה היא לאפשר
באופן אישה,  לכל  אישית  מותאמת   רפואה 
שיאפשר מתן טיפול מותאם למאפיינים הגנטיים 

הספציפיים שלה. למידע וקביעת תור: 6742*

"נותנים אוויר לילדים"
של  שירות  להציע  החלה  ילדים  ריאות  מרפאת 
לטובת  תגר(  )בדיקות  ריאות  מאמץ  בדיקת 
לצורך  נשימה,  מחלות  של  היסטוריה  עם  ילדים 
בעקבות  במאמץ  נשימה  וקשיי  אסתמה  אבחון 
ילדים עם היסטוריה של  גופנית. לעתים,  פעילות 
מחלות נשימה בילדות יתבקשו לבצעה טרם גיוס. 
הבדיקה נעשית בפיקוחה של ד"ר ורד ניר, מומחית 
ברפואת ילדים וברפואת ריאות, ובסיוע צוות מיומן 

ממרפאות החוץ של בית החולים.

 הנהלת המרכז הרפואי והעובדים מביעים תנח ומים ומשתתפים בצערם
של העובדים על פטירת יקיריהם :

גאדה אבו רקיה – במות האם
יצחק אוחיון - במות האב
תמר אינסלר – במות האב

רבקה אנגור - במות האחות
אנדריי ביגון – במות האם
טניה בן ארי - במות האב

רפאל בן גיגי - במות האב
אושרי גאוי - במות האב
וולקוב גויד - במות האם
איגור גלקין - במות האב

ולדה דובינצ'יק - במות הבעל
עו"ס ישראלה דגן - במות האם

אביגיל זילבר – במות האחות
פרופ' מוטי חלק – במות האם

אורנה כהן – במות האם
אסתר מישייב – במות הבעל

דנקיאהו מלסה – במות האחות
רננה מרקו - במות האם

אורנה מתתיאס – במות האחות
מזלטוב נובחוב - במות האב

אורלי סטסקוביץ – במות האב
עומר עבד – במות האם

מהא עתאמנה – במות האב
רחל פנחסוב – במות האב

נעמה קדם - במות האח
מראם קעואר – במות האב
אילנה שוארץ – במות האם

יאנה שכטמן – במות האב
נורית תירם - במות הוריה

קרן מחקרים
שרון לביא - במות האב

משתתפים בצער

מתי ברדוגו ז"ל – גימלאי. היה מנהל המרכזייה וחבר ועד מנהל ומשק
יצחק דוד- גימלאי. עובד נגריה



בלי יכולת להישיר מבט קדימה, עם לחץ על קנה הבליעה, קשיי נשימה, חוסר 
 יכולת לאכול עד לכדי איבוד של 30 קילוגרם ממשקלו והליכה בכיפוף כמעט
מלא - כך חי ברוך דוד סאונדרס בן ה-68 מנהריה עד לניתוח מורכב שעבר.

הניתוח בוצע על ידי ד"ר איל ברבלק, מנהל מחלקה אורתופדית א' וד"ר נטע רז מ"בני ציון" - שניהם מומחים 
לניתוחי עמוד שדרה. סאונדרס סבל מדלקת חוליות מקשחת - מחלת מפרקים דלקתית כרונית המתאפיינת 
לפגיעה  וכן  השדרה  בעמוד  בגמישות  ולירידה  החוליות  לאיחוי  שהובילה  השדרה  עמוד  של  בהתקשחות 
ביציבות. בעקבות נפילה, שבר סאונדרס את חוליה T1 - חוליה גבית עליונה, ונוצר לו עיוות בגב ולחץ על קנה 
הבליעה. במשך עשרה חודשים הסתובב סאונדרס כפוף עם הראש מטה, מבלי שיכול ליישר מבט קדימה, 
תוך יצירת לחץ על קנה הבליעה. הניתוח שעבר, שדרש גם שיטת הרדמה ייחודית אותה סיפק ד"ר חכים 
אבו ראס - מנהל מחלקת הרדמה וחדרי ניתוח, הוגדר כמוצלח, ללא פגיעה נוירולוגית או עצבית כלשהי 

וסאונדרס השתחרר לביתו.

 ד"ר רנת ריינס כרמל, רופאה בכירה במחלקת נשים, הציעה לבתה של 
מטופלת חולת סרטן סופני לסייע בעריכת טקס חתונה צנוע לצד מיטת אמה. 
כאשר השמועה התפשטה, התגייסו כל עובדי בית החולים ותוך שעתיים וחצי 
בלבד הופקה חתונה מפוארת שהתקיימה ברחבת הפטיו שבמחלקה, ושלא 

השאירה עין אחת יבשה.
מהרגע שהתגלגלה הבשורה על כך שיש זוג שרוצה להתחתן בנסיבות אלה, עובדים מכל המחלקות ב"הלל 
השירות,  חווית  טקסטיל,  שינוע,  הדוברות,  הלוגיסטית,  המחלקה  החולים,  בית  רב  נשים,  מחלקת   - יפה" 
בהתנדבות  חוץ  גורמי  בהבאת  כולל  וסייע,  כתף  נתן  באזור,  היה  מי שרק  וכל  חצר  פיזיותרפיה,  המטבח, 
ובתרומה. ברגע האמת, התקיימה חופה מרגשת כהלכתה בהשתתפות עובדים וקרובי משפחה מעטים של 
הזוג, אשר שודרה בזום למשפחת החתן בצרפת. בני הזוג הנרגשים הודו מקרב לב לעובדי בית החולים 

ולאנשים הנדיבים שהתגייסו מכל הלב.

פרישה לגמלאות

ישראלה פרידמן - אחות מוסמכת במכון גסטרו, פרשה ב- 30.9.2020
גולה גיטלמן - אחות מוסמכת ביחידת טיפול נמרץ לב, פרשה ב-31.12.2020

יפה אברמוביץ - סגנית אחות אחראית חדר ניתוח, פרשה ב-30.11.2020
מזל לוי - אחות מעשית במחלקה כירורגית א', פרשה ב- 31.10.2020

אסתר איסר - אחות מעשית במחלקת נשים, פרשה ב- 31.8.2020
איילת טאבא - ראש צוות ביחידת הפגייה, פרשה ב-30.9.2020

אינה גרינברג - סגנית מנהלת מעבדה ביוכימית, פרשה ב-31.10.2020
זהבה מוקד - מרכזת קורסים בכירה בביה"ס לסיעוד, פרשה ב-30.9.2020

שרון לביא - ע.מרכזת ועדת הלסינקי, פרשה ב-16.11.2020

 בצלאל מיירנץ
 מנהל הנדסה ביו רפואית,

פרש ב-31.10.2020

 פסיה גריסריו
 מנהלת מחלקת רשומות רפואיות,

פרשה ב-30.11.2020

 אברהם קוך
 מנהל מחלקת שירותים טכניים, 

פרש ב- 31.08.2020

 אורנה ווצ׳ינסקי
מנהלת מחלקה לעבודה סוציאלית, 
בר"נ מבוגרים, פרשה ב-31.12.2020

ניתוח אורתופדי נדיר 
החזיר לבן 68 את היכולת לאכול

חתונה תוך שעתיים וחצי !

 בניתוח נדיר הוצא שרירן בגודל של 20 ס"מ
באישה בשבוע 19 להריונה

אישה בשבוע 19 להריונה הגיעה ל"הלל יפה" עם כאבי בטן עזים. בבדיקות שעברה עלה חשד לגידול בגודל 
של כ - 20 ס"מ. במקרים כאלה, כאשר מדובר בשבוע צעיר להיריון )לפני שבוע 24( והעובר אינו בר חיות, 
מקובל להפסיק את ההיריון כדי לנתח את האישה ולהוציא את הגידול במהרה. במקרה זה המליץ ד"ר שגיא 
חיימוביץ, מנהל אשפוז יום ושירות היסטרוסקופיות באגף נשים ויולדות, לנתח את האישה על אף ההיריון 
ולקחת ביופסיה במהלך הניתוח. לבסוף התברר כי מדובר בשרירן עצום שנדבק לרחם. ד"ר חיימוביץ הוציא 

את השרירן והניתוח עבר בהצלחה. המשך ההיריון היה תקין ונולד תינוק בריא ושלם.

 "הקשר בין אושפיזין,
 קורונה ומיקרוסקופ"

בחדרה  הטכנודע  סוכות  המועד  חול  במהלך 
מדעי  מחנה  במסגרת  העובדים  ילדי  את  אירח 
רפואיות שונות במתקני  מיוחד, שכלל סימולציות 
במעבדות  כימיים  בחומרים  ניסויים  הטכנודע, 
המדמים  ממוחשבים,  סימולטורים  וכן  מחקר 
מה  הרפואיים,  הצוותים  של  הקודש  עבודת  את 
שגרת  את  לקיים  להמשיך  להורים  שאיפשר 
הוא  הפרויקט  קורונה.  בנגיף  במלחמה  החירום 
בית  של  הידידים  עמותת  של  משותפת  יוזמה 
החולים, הטכנודע בחדרה והנהלת המרכז הרפואי.

״חגיגה קטנה גדולה״ - 
 יום הפג הבינלאומי

בפגייה ציינו את יום הפג הארצי בחגיגה צבעונית 
בלונים  שכללה  ולהוריהם,  לקטנטנים  ומפנקת 
הפגייה",  "בוגרי  תמונות  עם  שולחנות  צבעוניים, 
המאושפזים  הפגים  להורי  ומפנק  מושקע  כיבוד 
  - הזעירים  לתינוקות  שחולקו  קטנות  ותשורות 
תמנוני חיבוק ובגדי גוף נעימים. האווירה השמחה 
המחווה  התרשמו  וההורים  פינה,  בכל  הורגשה 
הזאת,  כל השמחה  צוות הפגייה שאירגן את  של 
בריאים,  ויהיו  יגדלו  "שרק  ויחידה:  אחת  בשאיפה 

חזקים ומאושרים".

 מצטיינים בהחייאה!
תעודות  הוענקו  שנה,  סיכום  מפגש  במסגרת 
הצטיינות על ההישגים הגבוהים בשיפור ביצועים 
לומדות  לביצוע  ועידוד  הנושא  קידום  מחלקתיים, 
אמין  מוואסי  הם:  המצטיינים  החייאה.  והדרכות 
)פנימית ג'(, בואקני אקרם )חדר ניתוח(, מחאמיד 
סמיה )כ"א(, שלום אביגיל )אורתופדית ב'(, אברהם 
מאיה )אשפוז יום(, ביטון אנה )מלר"ד ילדים(, לנה 
מרדכייב )אורולוגית( ומוחרר נורית )מרפאות חוץ(.
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נישואין
סבטלנה קרטס

אזיס בדראן
מרלין ערין מחאג׳נה

 
לידות 

ד"ר אמינה אבו ערישה – בת
אירינה אברמוב - בת 

רים אגבאריה - בת
שלומי אילייב - בן 
זוולו איסקוב - בן

נור זייד אלכילאני - בן
שרית אנגל הרבט - בן  

סירין יונס בדראן - בן
תהלה בן ציון - בת

חן אנט ברק לויט – בן 
מוחמד גהגא - בת

עמאש גוהרה - בת 

סועד גורבאן - בת
אימן גרבאן - בת 

ג׳מלת גרבאן - בן 
ד"ר ליאור גל הבר –  בן

עדי דהן -  בן
אסתר דומניץ – בן

וולדגבריל וואסן - בת 
רנא ועומר ותד - בת

מחמוד זיד - בת
רענן חליבה - בת 

בהאא כטאני - תאומים
ד"ר ליזה יחיעם - בן
לאנה מגאדלה - בת

ד"ר זאלינה מושקוביץ׳ – בן
שהאב מייסא - בת 

רונית מלק נופים - בן
מאי מסארווה - בן
לילה ניימארק – בן

דיאנה פולטוב- בת
ארז קריסי - בת

ציפורה רוזנברג - בן
יעל שובלי - בת 

מוחמד שלאבנה - בת
שירה שחף ריינר – בן
סנדרה שמילוב - בת

קרן שמרית - בת
הגר תמרי – בן

קרן מחקרים
ד"ר מנאל אבו ערישה - בן

אתיר אגבאריה - בן
גבריאלה איפריימוב - בן

קרן אלון - בן
רנה בוחבוט - בת

קטיה מושקוביץ - בן
מריה שאול - בת

 

מזל טוב

במהלך דצמבר 2020 החלו עבודות הבנייה להקמת שתי מחלקות קורונה נוספות, זאת 
לאחר החלטה שהתקבלה לפני מספר חודשים. המחלקות, ניבנות בשטח עליו עמדה בעבר 
המרפאה לבריאות הנפש מבוגרים, שעברה למשכן חדש, ובסיוע אגף ההנדסה של משרד 
הביטחון. הן אמורות לאכלס 104 מיטות ייעודיות לחולי קורונה, ותיבנינה על שטח של 1800 
מ"ר. לאור העובדה ש"הלל יפה" נאלץ להסב מחלקות קיימות למחלקות אשפוז קורונה 
מאז פרוץ המגפה, התקבלו האישורים הנדרשים לבנייה, אם כי התקווה היא שלכשתסיים 

הבניה הצורך בהן יפחת והן יוסבו למרפאות הנדרשות כל כך לבית החולים בימי שגרה.

 "יצאו לדרך": החלו עבודות הבנייה
 "קפצו לבקר"להקמת מחלקות קורונה נוספות

בחודשים האחרונים הגיעו למרכז הרפואי 
שרים, חברי כנסת ובכירי ממשל וממשלה 
על מנת להתרשם מהפעילות הענפה של 

בית החולים ומהאתגרים הרבים איתם 
מתמודד יום יום לאור נגיף הקורונה ובכלל.

בין המבקרים, שר הבריאות - יולי אדלשטיין, שהגיע לביקור 
פעמיים ב"הלל יפה" - במתחמי מחלקות הקורונה, טיפול 
נמרץ והפגייה. בכל אחת מהמחלקות שוחח עם הצוותים, 
הביע התעניינות רבה ואמפטיה מרגשת. עם תחילת מבצע 
המתחסנים  למתחם  אדלשטיין  השר  הגיע  החיסונים 
משרד  מנכ"ל  ביקרו  עוד  הצוותים.  עבודת  את  ושיבח 
לוי, הממונה לשעבר על הקורונה  חזי  - פרופ'  הבריאות 
אשכנזי.  גבי  החוץ  ושר  גמזו,  רוני  הפרופ'   - )פרויקטור( 
האחרונים סיירו אף הם בבית החולים, במחלקות הקורונה 
ואחרים ושיבחו את כלל הצוותים על מסירותם ועמידתם 

האיתנה באתגרים המורכבים לאור נגיף הקורונה.

משדרים לכם 
"LIVE"-ב 

 המרכז הרפואי החל לקיים
 הרצאות אונליין לקהל הרחב

במגוון תחומים כגון: אורתופדיה, 
 IVF, אלרגיה ועוד. 

 רוצים לשמוע על ההרצאה הבאה? 
 עקבו אחרינו בפייסבוק או במתחם
ה-online שלנו באתר האינטרנט.

מינויים וקידומים

 ד"ר יורי קוצ׳ר 
סגן מנהל מחלקה 

אורתופדית ב'

ד"ר דקלה דהן שריקי 
סגנית מנהל בית החולים

 ד"ר עדי קליין 
מנהלת אגף ילדים

 סורייה פנאדקה
 סגנית מנהלת

מעבדה ביוכימית

 ד"ר אלכסיי פרוזרוב
מנהל שירות הרדמה 

מחוץ לחדרי ניתוח

 ד"ר נורית שדמי
מנהלת יחידה מקצועית 

טראומה אורתופדית

 ד"ר ליאוניד רייטמן
 מנהל יחידה

מקצועית התעוררות

 שלי רדו
 מתאמת נושא

 )תחום פוליאטיבי(
במשרד אחות ראשית

 סיגל אגרי שביט
 סגנית מנהלת מחלקה

לעבודה סוציאלית, בר"נ  מבוגרים

 ד"ר מרק קירשון
מנהל יחידה מקצועית 
כירורגיה קולורקטלית

 ד"ר גיא רוזן 
מנהל יחידת 

אלקטרופיזיולוגיה וקוצבי לב

 ד"ר ולריה סמינסטי
מנהלת היחידה האונקולוגית

 רחלי הרמבם
 מנהלת מחלקת
רשומות רפואיות

 מילנה אברומוב
 אחות אחראית

מחלקה אורתופדית ב'

 יניב רוסתמי
 מנהל מחלקת

שירותים טכניים

ברכות על תארים אקדמאיים מטעם 
הפקולטה לרפואה הטכניון

ברכות לפרופ' אילן ברוכים, מנהל מחלקת נשים, על מינויו לפרופסור חבר קליני.
 ברכות לפרופ' מוחמד מחאג'נה, מנהל המכון להתפתחות הילד,

על מינויו לפרופסור חבר קליני.
 ברכות לפרופ' יצחק ברוורמן, מנהל היחידה לאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש צוואר,

על מינויו לפרופסור חבר קליני.
ברכות לפרופ' שמחה מייזל, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב, על מינויו לפרופסור קליני.

 ברכות לפרופ' אלון שרים, מנהל יחידת האולטרסאונד באגף נשים ויולדות,
על מינויו לפרופסור חבר קליני.

ברכות לד"ר חיים דוד, מנהל מחלקת יולדות וחדרי לידה, על מינויו למרצה-מחנך קליני.
 ברכות לד"ר איילת מדברי-מנור, מנהלת יחידת כאב,

על מינויה למרצה-מחנכת קלינית.
ברכות לד"ר ורד ניר, מנהלת שירות ריאות ילדים, על מינויה למרצה קלינית.

 ברכות לד"ר רנטה יעקובוב, רופאה בכירה ומומחית בנפרולוגיית ילדים,
על מינויה למרצה קלינית.

 ברכות לד"ר ג'וניה עאמר-אלשיך, רופאה הבכירה ביחידה לאורוגינקולוגיה ורצפת האגן,
על מינויה למרצה קלינית בכירה.

 ברכות לד"ר יסמין דגן, רופאה בכירה במערך הכירורגי ואחראית על תחום השד, 
על מינויה למרצה-מחנכת קלינית.

 ברכות למחלקת אם ועובר
על הכרתה במתן השתלמות עמיתים )Fellowship( ברפואת האם והעובר.


