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כתובת המערכת | המרכז הרפואי הלל יפה, ת.ד. 169 חדרה
כל הכתוב ו/או המתפרסם במגזין זה הוא מידע בלבד, שאינו מהווה תחליף מכל סוג 
שהוא לייעוץ ולטיפול רפואי ואין לראות בו הוראות לטיפול עצמי, איבחון, ו/או המלצה 
לטיפול זה או אחר ו/או נטילת חומר זה או אחר. כל ייעוץ וטיפול חייב להינתן אישית 

בידי רופא ותחת פיקוחו. © כל הזכויות שמורות למרכז הרפואי הלל יפה.
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ד"ר מיקי דודקביץ
מנהל המרכז הרפואי

ייעוד המרכז הרפואי:

הלל יפה הוא מרכז 
רפואי מודרני הפועל 
בסטנדרטים גבוהים 
ובמקצוענות רפואית, 
אטרקטיבי לחולים 

ולסגל ומספק בעיקר 
את הצרכים של 
האוכלוסייה תוך 
מעורבות בקהילה
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משמותיו הרבים של חג הפסח, שלפתחו אנו 
נמצאים, קיימים חג האביב, חג הגאולה וחג החירות. 
שמות נרדפים אלו מהווים גם  מספר צדדים של 
החג, והשנה אני מוצא בהם מן הסמליות לעשיה 
הענפה והבלתי פוסקת במרכז הרפואי שלנו, עשיה 

שחלקה פרושה מעל דפי עיתון זה. 

חג האביב, הוא גם חג של התחדשות, של פריחה 
ולבלוב. בהקבלה לארגון שלנו - מספיק להסתכל 
מה עברנו כאן בחודשים האחרונים בכדי להבין 
שגם כאן התחדשנו לא מעט - הן מבחינת קבלת 
כוח אדם חדש לעבודה, הן מבחינת פתיחת יחידות 
ושירותים חדשים, הן מבחינת פיתוח קשרי קהילה 
בהיבטים המקצועיים והחברתיים, והן מבחינת 
בינוי ותשתיות. בכל פינה ניכרים שינויים, חידושים 

ותוספות בכל תחום ותחום.

בהתייחס לחג החירות והמילה גאולה, הרי שמהותם 
בהקשר של חג הפסח הוא יציאה מעבדות לחירות 
וההגעה לארץ המובטחת. בפרשנות, שאני נותן 
לצמד המילים הללו בהקשר של בית החולים שלנו, 
הרי שאני רואה לנכון לדבר על חירות במובן של 
היכולת שלנו לצאת מכבלי חסר תקציבי קיים תדיר, 
לא מעט באמצעות מנגנון תמיכה ותרומות מובנה 
בסיוע אגודת הידידים של בית החולים, על מנת 
להמשיך לבנות מוקדים של מצוינות בכל פינה בבית 
החולים. עלינו כמובן  להמשיך להצטיין ולמצוא 
מקומות בהם ניתן להשתפר. לתת טיפול איכותי 
ומיטבי, חווית טיפול ושירות מיטבית ולהפעיל את 
מירב היצירתיות בכל עניין ודבר, ולהגיע לארץ 
המובטחת שהיא "ארץ" בה כל מי שבא בשערינו 

זוכה  במזור הדרוש לו. 

העשייה בחודשים החולפים מלמדת כי לא הייתה 
מחלקה או יחידה ששקטה על שמריה: ימי עיון 
וכנסים רבים, ביניהם יום המחקר וימי עיון ברמה 
הארצית שיזמו מומחינו בתחומים השונים; גיוס 
כספים לשיפוץ המלר"ד ופעילויות נוספות בשיתוף 
עמותת הידידים הנפלאה שלנו; יצירת שיתופי 
פעולה עם הקהילה בתחומי רפואה, בריאות ושיפור 

חווית המטופל ועוד. 

מהותו וחובתו של בית חולים, לתת מענה 24/7 אבל 
את הדרך, שהיא ארוכה ומורכבת, עושים האנשים 

העוסקים במלאכה. ועל מהות זו גאוותינו.

העתיד לבוא עמוס אתגרים ושינויים מהותיים, חלקם 
יראו כבר בחודשים הקרובים וחלקם בטווח הרחוק 
יותר. אני משוכנע שאנו נמשיך לגדול ולהתפתח, 

לשגשג, ללבלב ולפרוח. 

שיהיה חג אביב שמח,

עובדים ועובדות יקרים, 
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צנתור וורידי האגן הינה פעולה מוכרת מזה מספר שנים 
בתחום הטיפול באנשים הסובלים מהפרעה בניקוז 
הוורידי של הגפיים התחתונות בשל חסימה בוורידי 
האגן או עקב לחץ חיצוני עליהם. הביטויים הקליניים 
של המחלה, ממנה סובלים מבוגרים רבים: כאבים, 
כיבים)פצעים(  חוזרים ונישנים בעיקר בשוקיים( ובצקות 
ברגליים. רוב החולים בקבוצה זו כלל אינם מאובחנים.

תופעה זו זוכה להתייחסות ולטיפול ייעודי רק בשנים 
האחרונות, כאשר הגישה הטיפולית המקובלת היא 
באמצעות צנתור, הזרקת חומר ניגוד והשתלת סטנט 
)תומכן( במידת הצורך. הצנתור נעשה בשילוב של מומחה 
מתחום כירורגית כלי דם ומומחה מתחום האנגיוגרפיה 

)רדיולוגיה פולשנית(.

"הפתרון עד כה היה ביעילות חלקית, משום שהתמונה 
שהתקבלה הייתה תמונה סטטית "קפואה" וב"פרוסות", 
דהיינו לא תמיד היינו רואים את ההפרעה בניקוז הורידי 
בצורה המיטבית לשם טיפול". מסביר ד"ר דן חברון, 
מנהל היחידה לאנגיוגרפיה במכון הדימות של "הלל יפה". 
"לעומת זאת, בשימוש בטכנולוגיית ה- IVUS, התמונה 
היא מקיפה )360 מעלות(, דינמית ומשתנה בהתאם 
לשינויים במראה הווריד בזמן אמת, וכך, במקרה שאכן 

רואים שיש צורך בסטנט, השתלתו מדויקת". 

להסבר זה מצטרף ד"ר אלכסנדר קנטרובסקי, רופא 
בכיר ביחידה לכירורגית כלי דם ב"הלל יפה", העושה 
שימוש מזה מספר שנים בטכנולוגיות מתקדמות לשם 
טיפול בבעיות של וורידי אגן ורגליים: "זוהי טכנולוגיה 
שהושאלה מעולם הקרדיולוגיה, שם היא הוטמעה כבר 
לפני למעלה מעשור. היא מאפשרת לנו שליטה מצוינת 
בהשתלת התומכן, אבל בעיקר נותנת לנו יכולת אבחון 

חד משמעית, ומכאן יתרונה". 

כאמור, המרכז הרפואי הלל יפה הוא הראשון בארץ 
להטמיע את השימוש בטכנולוגיית ה- IVUS בנושא של 
הפרעת של וורידי האגן, אך כנראה לא לאורך זמן. מחקר 
 Journal of Vascular Surgery -שפורסם בספטמבר 2017 ב
על ידי חוקרים מארה"ב ואירופה, הוכיח כי שימוש 
ב-IVUS שינה תוכנית טיפולית ב- 57% של המקרים. כמו 
כן, המחקר הראה כי ב- 29% מהמקרים בהם ונוגרפיה 
"רגילה" לא הראתה היצרות, ה-IVUS הראה היצרות 
ברורה. בנוסף, ה-IVUS מצא ב- 88% יותר פתולוגיות 

בוורידים מאשר הונוגיוגרפיה הקונבנציונלית. 

לראשונה בישראל: צנתור בהכוונת 
IVUS עבור מחלות של וורידי האגן

טכנולוגיות
מתקדמות

המרכז הרפואי הוא הראשון בארץ לבצע צנתור למחלות של וורידי האגן 
באמצעות טכנולוגיית ה- I(Intra-Vascular Ultrasound) IVUS. מדובר 
בשיטה שמקורה בתחום הקרדיולוגיה, המשלבת בצנתור אולטראסאונד 
תוך וורידי. היתרון הברור: אבחון מדויק בזמן אמת ודיוק בהשתלת 

סטנט )תומכן( בוורידי האגן, היה ועולה בו הצורך.

עם פרסומו עורר המחקר הדים רבים וכעת איגודים 
בתחום כירורגית כלי דם ורדיולוגיה פולשנית ברחבי 
העולם ממליצים על השימוש באולטרא-סאונד תוך 
ורידי כטכנולוגיה הבלעדית להדמיה מדויקת של 
וורידים באגן והבטן כדי להימנע מטיפולים מיותרים 
)5% טיפולים מתוכננים על סמך ונוגרפיה בוטלו 

במחקר המצוטט( ולדייק בטיפול עצמו. 
לציין כי הצנתור מבוצע בהרדמה מקומית או מלאה. 
בסיומו, המטופל שוהה בהשגחה, בדרך כלל, לא מעבר 
ליום אחד. לרוב, התופעות של הגודש הוורידי, הכיבים 
ברגליים, הבצקות והכאבים חולפים תוך ימים ספורים 
מהטיפול ואיכות חיי המטופל משתפרת בהתאם. 
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אוכלים קיווי או אפרסק ומרגישים עקצוצים והרגשה של מלאות בגרון? ״״
נתת לתינוק נשיקה אחרי לגימה מהקפה והפנים שלו הפכו אדומות? 
בהחלט יכול להיות שמדובר באלרגיה למזון. אז איך יודעים שמדובר 
באלרגיה ולא באי-סבילות, והאם יש לכך פתרונות יעילים שיאפשרו לכם 

לאכול את המאכל לו אתם משתוקקים?

ואני רק רציתי
ביס מעוגת גבינה

מאת: ד"ר ורד שיכטר- קונפינו, מנהלת השירות לאלרגולוגיה ואימונולוגיה

תחשבי על מצב שבו בזמן שאת לוגמת את הקפה 
הבוקר, התינוק שלך מתרפק עלייך ואת נותנת לו 
נשיקה קטנה על הלחי. 30 שניות אחרי הנשיקה 
האימהית את מגלה שהלחי שלו התכסתה בתפרחת 
אדמומית, שהולכת ומתפשטת על פרצופו, והתינוק 
מתחיל גם לדמוע ולהשתעל. שלוש תופעות של תגובה 
אנפילקטית, שמקורה, ככל הנראה מאלרגיה לחלב. 
נשמע מוזר? יכול להיות. אבל אלרגיה למזון, היא כבר 
מזמן לא עניין לבודדים, אלא נושא שכיח בשיחות 

היום-יום, שבו קיים הרבה מאוד חוסר ידע. 

מהי אלרגיה למזון?
ראשית, חשוב להבין שהסתברותן של מחלות בעלות 
אופי אלרגי נמצאת בשנים האחרונות במגמת עליה. 
בין 20 ל- 30 אחוזים מהאוכלוסייה סובלים ממחלות 
אלרגיות, כאשר אלרגיה למזון מהווה מתוך אותן 
המחלות בין 1 ל-1.5 אחוזים, בעיקר בקרב ילדים 

ותינוקות. 
אלרגיה למזון נחלקת לשני סוגים: 

הסוג הראשון הוא אלרגיה מידית, הנגרמת במנגנון 
ידוע על ידי נוגדן בשם IgE. נוגדן זה מכוון כנגד 
החומר הגורם לתגובה האלרגית, בדרך כלל החלבון 
במזון, אשר המפגש שלו באלרגן גורם לו להיקשר 
 )mast cells אליו ובכך לתאים הקרויים תאי פיטום )או
לשחרר חומרים שונים כדוגמת היסטמין, המעוררים 
את התגובה האלרגית. במילים אחרות, אלרגיה למזון 
היא תגובה לחלבון במזון המתבטאת בתגובה מידית 
של הגוף )דקות ועד מספר שעות בתום האכילה של 
המזון(. התגובה יכולה להתאפיין בקשת רחבה של 
מופעים: עקצוץ בחך, תפרחת מפושטת בעור, גודש 
בעיניים, דמעת, הקאות שלשולים, צפצופים בדרכי 
הנשימה וכלה בתגובה קשה המכונה אנפילקטית 

תגובה מסכנת חיים ואף מוות.
הסוג השני של אלרגיה למזון שונה מאוד באופיו. 
מדובר באלרגיה המתבטאת בעיקר בתופעות הקשורות 
למערכת העיכול, כמו הקאות ושלשולים, לפעמים גם 
שלשול דמי, המופיעות שעות אחדות עד ימים אחדים 
לאחר החשיפה לאלרגן. המנגנון המעורב אינו ברור 

לחלוטין, אך נראה שהוא קשור בפעילותם של תאי 
מסוג לימפוציטים T וכן בחוסר בשלות של מערכת 
העיכול והחיסון. האלרגן הנפוץ הגורם לסוג זה של 
אלרגיה הוא חלבון חלב פרה, הנמצא גם בפורמולות 

מזון לתינוקות.

מה ההבדל בין אי סבילות למזון לאלרגיה למזון? 
בשונה מאלרגיה למזון, אי סבילות למזון, למרות 
שחלק מתסמיניה עלולים לכלול מופעים דומים לזו 
של האלרגיה, הרי שהיא מצב שלרוב מופיע בהדרגה 
ואינו כולל מעורבות ספציפית של מערכת החיסון. 
בדרך כלל, אם קיימת אי סבילות למזון כלשהו, האדם 
עדיין יכול לאכול אותו. לדוגמא: אדם שסובלת מאי 
סבילות לחלב )דהיינו, יש לו חוסר, או קיים בכמות 
קטנה, אנזים המפרק את סוכר החלב בגוף(, עדיין יוכל 
לשתות חלב דל לקטוז או לצרוך תכשירים שייקלו 
עליו לעכל חלב. לעומתו, אדם שאלרגי לחלב, גם אם 
ייחשף לכמות קטנה עלול לפתח תגובה אלרגיה קשה 
ביותר. אם נחזור לדוגמא שעמה פתחנו את הכתבה 
הרי שיש ילדים שאלרגיים לחלב במידה כזו, שאם 
אמא שלהם שותה קפה עם חלב או אוכלת עוגת 
גבינה ואז מנשקת אותם הם עלולים לפתח תגובה 

אנפילקטית קשה. 

התמודדות עם אלרגיה למזון – אבחון וטיפול 
הורים של ילדים עם אלרגיה למזון נתקלים בקשיים 
רבים, בשל הצורך בהשגחה על הילד שלא ייחשף למזון 
אליו הוא אלרגי בשום צורה. הדבר הופך להיות סבוך 
במיוחד כאשר מדובר באלרגיה למזונות פופולאריים 
לילדים. מזונות שכיחים האחראים לאלרגיה למזון הם: 
חלב פרה, בוטנים, שומשום, ביצים, דגים, פירות ים, 

שקדים אגוזים ופירות כגון קיווי ואפרסק. 

לפעמים קשה מאוד לזהות שמדובר באלרגיה, מכיוון 
שהתופעות הקשורות בה אינן מופיעות מיד עם 
החשיפה לאלרגן, ולפעמים הביטוי העיקרי שלה הוא 
חוסר שגשוג ונדרש זמן לגלות למה הילד אינו עולה 
במשקל בעיקר באלרגיה מסוג השני. לעיתים, הורים 

מידע רפואי
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מידע רפואי״

חושבים שהילד רגיש ללקטוז )הסוכר שנמצא בחלב(, 
אך דווקא אי סבילות ללקטוז הינה תופעה שמאוד 
נדירה בתינוקות. לעומתה, אלרגיה לחלב שכיחה יותר 
בשנים הראשונות של הילד, אך היא עשויה לחלוף 

עם השנים.

כשיש חשד לילד עם אלרגיה למזון הוא מופנה לרופא 
מומחה לאלרגיה ואימונולוגיה ולפי הסיפור הקליני 
הרופא מחליט על ביצוע טסטים לאותו מזון חשוד. 
התבחינים מתבצעים במסגרת המרפאה ובמהלכם 
מטפטפים טיפות המכילות אותו חלבון ספציפי. כמו 
כן, שורטים מעט את העור ואם מתפתחת תגובה )אודם 
ונפיחות( כעבור 15 דקות אזי ניתן לאבחן שהילד אלרגי 
לאותו מזון ספציפי. ניתן להיעזר בבדיקת דם של 
נוגדנים ספציפים RAST, אך כיום מסתמכים בעיקר על 
תבחיני העור. אם הטסטים יוצאים שלילים, ועדיין יש 
חשד ניתן לחשוף את הילד במסגרת השגחה רפואית 
למזון החשוד )מבחן תגר( ולצפות אם יש תגובה. בילד 
אלרגי למזון מומלץ לעשות לפחות פעם בשנה טסטים 

חוזרים אצל אלרגולוג מומחה.
אבחון לאלרגיה למזון ניתן לבצע כבר בחודשים 
הראשונים לחיי הילד. אלרגיה לחלבון חלב הפרה 
תזוהה כבר בחשיפה שנייה של התינוק לתחליף 

חלב חלבי. 

חשוב לדעת, כי השכיחות לאלרגיה למזון שכיחה יותר 
במשפחות עם מחלות אטופיות כגון אסטמה נשימית, 
נזלת אלרגית אטופיק דמרטיטיס )אסטמה של העור( 
ועוד. לכן, הסיכוי לאלרגיה למזון בילד ממשפחה 
אטופית גבוה יותר. עם זאת, אלרגיה למזון יכולה 
להתפתח גם בילדים במשפחה ללא רקע אלרגי בכלל. 

אלרגיה - מעכשיו ולתמיד?
כאמור, אלרגיה  למזון עשויה לחלוף, אם כי היא 
תלוי בסוג האלרגיה ובגורמי סיכון נוספים. האלרגיה 
מסוג השני חולפת בכ- 90 עד 100 אחוזים ממקרים 
ועד לגיל שנתיים-שלוש. גם אלרגיה מיידית לחלק 
מהמזונות נוטה לחלוף - אלרגיה מיידית לחלב פרה, 

למשל, חולפת בכ-70% מהמקרים עד גיל חמש. 
בהתאם, מעטים הם המקרים של מבוגרים אשר 

אלרגיים לחלב. 
עם זאת, ילד שאלרגי למזון חייב להמנע לחלוטין 
מאותו מזון וכל מוצר המכיל אותו מזון. לדוגמא: 
ילד שאלרגי לשומשום חייב להימנע גם מטחינה 
וגם מחומוס תעשייתי, שכמעט תמיד מכיל גם 
טחינה. תינוקות אלרגיים לחלבון חלב פרה ניזונים 
מהנקה או מתחליפי מזון בהם החלבון מפורק 
לחלוטין וכך לא מזוהה כזר למערכת החיסון ואינו 
גורם לתגובה. בנוסף, מעל גיל חצי שנה ניתן לתת 
לתינוקות פורמולה על בסיס סויה אך חשוב לדעת 
שחלק מתינוקות האלרגיים לחלב, יהיו גם אלרגיים 

לסויה בעיקר לאלרגיה מהסוג השני.

הימנעות מהגורם לאלרגן תלוי במידה רבה בהורים 
ונכונות המסגרת החינוכית לפקח על מה שהילד אוכל. 
הטיפול באדם אלרגי למזון תלויה ברמת התגובה 
הקלינית שלו. לפעמים טיפול אנטי-היסטמני בטיפות 
פנסטיל יכול להספיק אם מתפתחת תגובה של 
תפרחת בלבד אך אם מתפתחים תסמינים כגון 
קוצר נשימה, הרגשה של חנק או עילפון - יש צורך 
בזריקת אדרנלין. ילדים האלרגיים למזון מצוידים 
במזרק אפיפן כמעט תמיד ועל המבוגרים האחראים 

עליהם לדעת כיצד להשתמש בו במידת הצורך. 

קיימים היום חידושים  בדרכי הטיפול באלרגיה למזון, 
כולל טיפול חיסוני המבוסס על מתן מנות קטנות 
ועולות של החלבון שאליו אלרגי הילד. הטיפול ניתן 
דרך הפה , בהשגחה, ובמסגרת בית חולים בלבד. 
לילדים אלרגיים לחלב קיימת האפשרות למתן 
חלב אפוי תחת השגחה ביתית. בכל מקרה, חשוב 
לפנות לייעוץ מסודר אצל אלרגולוג מומחה על 
מנת להתאים טיפול. בנוסף, ההמלצה היא תמיד 
להתייעץ עם מומחה תזונה בכדי לוודא כי התזונה 
של ילד שאלרגי לסוג מזון, בוודאי פופלארי כמו 
חלב, יהיה עדיין עשיר בסידן החיוני להתפתחות 

תקינה של הילד.
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עשירית מהתינוקות הנולדים בישראל, נולדים טרם 
זמנם ומוגדרים כפגים, דהיינו תינוק שנולד לפני 
השבוע ה-37 ונדרש לשהות זמן מסוים ביחידת הפגיה 
לאחר היוולדו. ישנן הרבה סוגיות שקשורות לטיפול 
בפג, אבל סוגיה חשובה ומרכזית היא הזנת הפג – 
נושא שמהרגע שמתחיל הטיפול בו הופך להיות רב 
משקל בהישרדותו, התפתחותו ובגדילתו התקינה. 

רבות כבר דובר על חלב אם ויתרונותיו. כמעט ואין 
עוררין על כך, שמדובר בתזונה חיונית, מועדפת, שגם 
בעידן ששלנו, בו קיימות תרכובות מזון לתינוק, שהינן 
מספיק טובות להזנת תינוק, הנבצר ממנו לקבל חלב 
אם, הרי שהנקה עדיין טומנת בחובה "קסמים" שלא 
ניתן לסנתז. הן ארגון הבריאות העולמי והן האיגוד 
האמריקאי לרפואת ילדים, כמו גם משרד הבריאות 
בישראל, מצהירים בבירור שתינוקות צריכים לקבל 
חלב אם. בהקשר לפג, הרי ברור שמדובר בתינוק פגיע 
עוד יותר מ"תינוק רגיל", מה שהופך את חלב האם 
לבעל תועלת מרובה מהרגיל בנושאים כגון הפחתת 
זיהומים של דרכי הנשימה ודרכי העיכול, התפתחות 
המערכת החיסונית, הפחת דלקות מעי המאפיינות 

פגים, התפתחות רקמת המוח ועוד.  

יתרונות ברורים, קשיים מובנים – האם באמת 
אפשר להניק פג?

התשובה החד משמעית לשאלה הזאת – היא כן. 
זה אפשרי, זאת למרות שידוע כי אימהות לפגים, 
בעיקר לפגים קטנים במיוחד, חוות אתגרים גופניים 
ונפשיים המשפיעים על שיעור זאת מכמה סיבות: 
חוסר בשלות של רקמת השד )שהרי ההיריון לא 
הסתיים במועד(, סטרס, תחלואה שנובעת מהלידה 
הבהולה/ניתוח קיסרי, השהות הממושכת בבית 
חולים, הצורך בשאיבת חלב )פעולה שרבות אינן 
ששות אליה(, קושי להתחייבות ללוח זמנים קפדני 

הנדרש לשאיבה ולהנקה ועוד. 

אז למה בכל זאת להניק ואיך עושים את זה?
כמה כללי אצבע בסיסיים

חשוב להבין שהזנת הפג בחלב אם הינה . 1
הדרגתית ומהווה "מסע מאתגר", זאת בשל חוסר 
הבשלות של מערכת העיכול. ככל שהפג צעיר/

קטן יותר ההתקדמות חייבת להיות איטית יותר. 
ההתחלה תמיד תהיה עם זונדה, אחר כך בקבוק 

פג הוא תינוק שנולד טרם זמנו. כלומר לפני השבוע 
ה-37 להריון. יש שיטענו, שהנקה של פג הינה אתגר 
גדול מידי ואינו מחויב מציאות. אבל דווקא תמיכה 
נכונה כבר מיום הלידה יכולת לעשות את ההבדל. 

מאת: יסמין פרץ, אחות אחראית פגיה מחלקת יילודים ופגים

להניק 
במינוס

37
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סיוע של הצוות 
בפגיה, ובעיקר 

של יועצות הנקה 
מוסמכות- יכול להוות 
את ההבדל בין להניק 

לבן לא להניק. לא 
לפחד לבקש סיוע 

והכוונה.  

ובהמשך, ובהדרגה - הנקה חלקית ואז מלאה. 
ככל שהיכולת של הפג לינוק, לבלוע ולנשום . 2

תתפתח, כך גם היכולת לקיומה של הנקה. לשם 
כך יש להבטיח כי במהלך כל תקופת האשפוז 
של הפג, מהלידה ועד להבשלה המיוחלת של 

יכולות האכילה שלו, יישמר ייצור החלב. 
חשוב כי האם תבצע שאיבה יומיומית, מספר . 3

 10 פעמים ביום )בדומה להנקה(. כ-8 עד 
פעמים ביום. 

שימת דגש על מגע עור בעור – "שיטת הקנגורו" – . 4
שיטה זו, מסייעת לאם בייצור חלב והוכחה 
כמסייעת התפתחותית ורגשית לפג. בשיטה זו 
יכולה האם ליצור חיבור פיזי לתינוק )שמרבית 
היום נמצא בעריסה או באינקובטור(, לתרגל 
זוויות הנקה, ולעיתים אף להתחיל הנקה 
באמצעות עזרים כגון פיטמת סיליקון )לפגים 
קשה לעיתים לתפוס את השד בשל חוסר 

הבשלות(. 
סיוע של הצוות בפגיה, ובעיקר של יועצות הנקה . 5

מוסמכות- יכול להוות את ההבדל בין להניק 
לבן לא להניק. לא לפחד לבקש סיוע והכוונה.  

רצוי להבין שגוף האם מגיב לתינוק ו"קורא" . 6

את צרכיו באופן כזה שהתפתחות הילד והרכב 
החלב חופפים זה לזה. 

ברגע שהתינוק מתחזק, מתחזקות אצלו מערכות . 7
הנשימה, הבליעה והמציצה והוא יכול להתחיל 
לינוק עצמאית. ניתן לשמר אינסטינקטים אלו 
על ידי ניסיון להניק אותו באופן טבעי מעת 
לעת. בעדינות, ולא במקום ההאכלה באמצעי 
אחר, זאת עד שיתחזק ויוכל לעשות זאת בעצמו. 

לא לוותר – הנקה היא מיומנות נרכשת. בשחרור . 8
מהפגייה לא תמיד תצליח האם להניק באופן 
מלא, ולכן ניתן עדיין להשתמש בחלב שאוב 
בבקבוקים לסירוגן עם הנקה. ככל שהתינוק 

יתחזק כך גם תתאפשר הנקה מלאה. 
אנו ביחידה עושים ככל הניתן בכדי לתת לאם . 9

כלים רבים ככל הניתן בכדי שתוכל לעבור להנקה 
מלאה ברגע שתינוקה יתחזק דיו. אנו מציעים 
סיוע לאם בנידון, גם לאחר שהשתחררה לביתה. 

במילים אחרות, ולסיכום – להנקה יתרון ברור, . 10
בתינוק רגיל וכל שכן לתינוק פג, הזקוק להרבה 
חיזוקים בכדי לגדול והתפתחת באופן תקין. 
מכאן שעידוד הנקה ביחידת הפגייה, הוא משימה 

שאנו רואים בה חשיבות עליונה. 

מידע רפואי
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המרכז הרפואי שלנו הוא בית החולים הראשון בארץ בו פועל מיזם 
"קשר עין", מיזם חברתי התנדבותי, שנוסד על ידי ד"ר אביבה אלעד 
וד"ר אלון מרגלית, במסגרת "המסע החברתי להבראת הרפואה בישראל" 
ומטרתו שיפור התקשורת בין אנשי הצוות והמטופלים. בינואר, הוענקו 
פרסי הוקרה לאנשי צוות המחלקה לרפואה דחופה של בית החולים 

שצוינו לשבח על ידי המטופלים.

איכות ומצוינות

למספר לא מועט של מטופלים שפקדו בחודשים 
האחרונים את חדר המיון של המרכז הרפואי הלל יפה 
צפויה הייתה פגישה לא רק עם הצוות המטפל, אלא 
גם עם מתנדבי פרויקט "קשר עין". מדובר בפרויקט 
חברתי שבו מתנדבים מהקהילה מוצבים בפתח חדר 
המיון של בית החולים ותכליתם עידוד התקשורת בין 

מטפל- מטופל.
המתנדבים  מבקשים מהמטופלים ובני משפחתם 
לציין מי מאנשי הצוות יצר קשר עין והיה קשוב 
במיוחד. הנתונים מועברים להנהלת בית החולים לשם 
ביצוע פעולות שיפור חווית המטופל. המרכז הרפואי 
הלל יפה הוא בית החולים הראשון בארץ ש"הרים 
את הכפפה" והצטרף למיזם זה ולצוות היגוי רחב 
היקף ורב מקצועי בנושא. מדובר בפרויקט המצטרף 
לשורה של פעולות אותן נוקט המרכז הרפואי הלל 
יפה בשנים האחרונות לשם שיפור איכות הטיפול 

והשירות במחלקה לרפואה דחופה. 
בתחילת ינואר השנה, הוענקו פרסי הוקרה לאנשי צוות 
חדר המיון שמטופלים ציינו בפני מתנדבי "קשר עין" 
כמובילים בנושא שירות ויחס: ד"ר פבל פלצ'יאנסקי – 
סגן מנהל המלר"ד, גב' סילבי עירון- אחות, הגב' שיר 
שאול- סייעת לרופא. תמונותיהם המוגדלות נתלו 
בכניסה לחדר המיון וזכיתם על מנת לעורר מודעות 

ותחרות חיובית של הצוות בנושא חשוב זה.  

יוצרים קשר, מקבלים משוב 
המתנדבים, כאמור, מוצבים בחדר המיון במהלך 
המשמרות השונות. הם פונים, באופן אקראי, למטופלים 
ובני משפחותיהם, מסבירים להם על קיום המיזם 
ומבקשים מהם לשים לב לנושאי שירות שונים במהלך 
הטיפול בחדר מיון ובסיום הטיפול מתבקשים למלא 
משוב. המשובים נאספים ומועברים להנהלת המרכז 
הרפואי הלל יפה לשם הסקת מסקנות ולקחים בכל 
הקשור לחוויית המטופל, אך גם בכדי להבליט אנשי 
צוות קשובים ואכפתיים לטובת יצירת מודל תמרוץ 
חיובי בנושאי בקרת איכות טיפול ושירות. המטרה 
בפרויקט ייחודי זה היא לשים דגש על החיובי ולעודדו. 
המתנדבים עצמם עוברים תהליך הכשרה  והנחיה 

קפדני בטרם מתחילים את התנדבותם.
על מיזם "קשר עין"

מדובר במיזם חברתי של ד"ר אביבה אלעד וד"ר אלון 
מרגלית, שכותרתו היא "המסע להבראת הרפואה 
בישראל", שעיקרו, שיפור התקשורת בין אנשי צוות 
ומטופלים. המיזם נוצר מתוך הכרה בכך שקיים 
משבר לא קל במערכת הבריאות הישראלית, כך 
שלמרות הישגיה הרבים עדיין קיימות בעיות כגון: 
חוסר בתקינה של צוותים רפואיים וסיעודיים, עומסים 
קיצוניים בחדרי המיון, צרכים גדלים של האוכלוסייה 

המזדקנת ועוד. 

ראשונים לשמור 
על קשר )עין(
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המחלקה לרפואה דחופה של "הלל יפה" קיבלה את הציון השלישי בגובהו 
מבין כל בתי החולים בארץ במודל מיוחד שנבנה על ידי משרד הבריאות 
ונמדד על ידו בנושאים כגון מדדי איכות, נוכחות רופאים ואחיות, זמן קבלת 
מטופל מרגע כניסתו למיון ועוד. נתון זה מצטרף לסקר חווית המטופל בחדר 
המיון של משרד הבריאות שפורסם באוקטובר האחרון שקבע כי חדר המיון 
של המרכז הרפואי הלל יפה עבר שיפור דרמטי בין השנים 2015 ל- 2017. 
ד"ר אשקר, מנהל המלר"ד: "אין גאים מאתנו, אנחנו משקיעים את הנשמה".

איכות ומצוינות

שני דו"חות שפרסם משרד הבריאות במהלך אוקטובר האחרון ובמהלך 
ינואר האחרון ממצבים את המחלקה לרפואה דחופה של המרכז הרפואי 
הלל יפה, היא חדר המיון, באחת ממגמות השיפור היפות ביותר, לצד 

נתוני חווית שירות מהגבהות במדינת ישראל. 
הדו"ח שפורסם בחודש ינואר היה דו"ח שבדק את כלל חדרי המיון 
)המחלקות לרפואה דחופה( בבתי חולים בארץ במגוון פרמטרים של 
איכות טיפול ושירות. במסגרת זו, זכה המרכז הרפואי הלל יפה להיכלל 

במקום השלישי בין כלל בתי החולים מבחינת ציון בישראל. 
בין הפרמטרים שנבדקו היו זן שהייה בחדר מיון, זמן לקליטת המטופל 
הוחלטה על המשך טיפול, זמן מעבר לאשפוז במחלקה ייעודית במידת 
הצורך, זמן לביצוע בדיקות דימות כגון CT, זמן טיפול באדם שהיגע עם 
שבץ מוחי, כמות אחיות ורופאים פר מטופל, הטמעת מערכת ניהול 
תורים וסקר שביעות מטופלים. הציון שקיבל המיון – 85.91 מעיד יותר 
מכול על המאמצים הרבים המושקעים מצד ההנהלה ומצד אנשי הצוות 
של המחלקה לרפואה דחופה בצומת דרכים שוב זה בבית החולים. 

סקר זה התווסף לסקר נוסף שביצע משרד הבריאות, אשר נתוניו 
פורסמו באוקטובר האחרון ובדק את שביעות הרצון של מטופלים 
מחדרי המיון בכל הארץ הראה. הסקר מאוקטובר הוכיח כי אחד מבתי 
החולים שהראה את השיפור המשמעותי ביותר כמעט בכל הפרמטרים 
של השירות – הוא "הלל יפה" – כ-20% בממוצע עבור כל הפרמטרים 

שנבדקו – זאת לעומת אותם פרמטרים שנבדקו בשנת 2015.
כל שכן, בית החולים קיבל ציון מעל הממוצע הארצי בכל הקשור 
לזמני ההמתנה לקבלת טיפול בחדר מיון וכן באשר לתנאים הקשורים 

בניקיון והיגיינה של חדר המיון עצמו. 
ד"ר ג'לאל אשקר, מנהל המחלקה לרפואה דחופה: "חדר המיון של 
המרכז הרפואי הלל יפה קולט מידי יום בממוצע 350 איש לטיפול. 
המאמצים לתת טיפול מיטבי של הצוות במחלקה לרפואה דחופה הם 
רבים ונשענים על מציאות מורכבת במיוחד. אני שמח שכל התוכניות 
לשיפור שאנו עושים במהלך השנים האחרונות נושאות פרי, וגאה 

בצוות שלי על התוצאה". 
ד"ר מיקי דודקביץ, מנהל המרכז הרפואי מוסיף ואומר: "המלר"ד 
הוא המפגש הראשון של המטופל על בית החולים, ולכן זהו מקום 
חשוב מאוד – גם ברמה הרפואית וגם ברמה השירותית. אני שמח על 
התוצאות המשקפות עשיה רבה ולא פשוטה, בלשון המעטה, ובטוחני 

כי מגמה זו רק תלך ותתעצם". 

מלר"ד
תלמיד מצטיין
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איכות ומצוינות

שירות חדש וייחודי במרכז הרפואי – מלווה החלמה. 
הרעיון: ליווי המטופל לאורך האשפוז, תוך מתן מענה 
רגשי ולעיתים מנהלי בנושאים שונים, תוך שיתוף 
פעולה של הצוות המטפל. המטופל במרכז – צעד 

אחד קדימה.

השירות החדש, שהחל כפיילוט במחלקה אורתופדית 
ב' בלבד, נעשה כיום על ידי אנשי מקצועות הבריאות 
והחינוך, והוא תוצר של רעיון אותו הגתה הגב' נאווה 
קלמנטס של מענה  לצורך המאושפז להוריד אי ודאות, 
על ידי מענה לשאלות, ובכך הורדה של חרדה, תוך ראיית 

המטופל במרכז.
קלמנטס, עובדת סוציאלית קלינית בגימלאות, סיפרה 
על הרעיון לחברת עמותת הידידים של המרכז הרפואי 
הלל יפה, הגב' ורדה שליו. האחרונה דאגה כי הצעתה 
תועבר להנהלת בית החולים, שהרימה מיד את הכפפה 

לביצוע הרעיון בפועל. 
"תפקיד מלווה ההחלמה הוא בעצם לגשת למטופל 
שהתקבל למחלקה ולברר לעומק צרכים שונים שאולי 
לא אותרו על ידי הצוות המטפל", מציין ריאד אבו חוסיין, 
האח האחראי של המחלקה לאורתופדית ב', "קצת כמו 
קרוב משפחה מלווה שגם יודע מה לשאול. זה יכול משהו 
מינהלתי כמו  שאלה על שעות התפילה בבית הכנסת, 
או האם יש ארוחה צמחונית, או משהו קליני כמו 'מי 
יכול להסביר לי על מתי מתחיל השיקום', או גם שיחה 

קלילה להפגת חששות. 

כידוע, באירוע שבו מטופל חווה שבץ מוחי הזמן הוא 
הפקטור הקריטי ביותר, ולכן קיצור הזמנים בהעברת 
המטופל לבית החולים, אבחונו והטיפול בו הם עניין 
שיש בו משמעות רבה להצלת חיים ולאיכות חיים. 
מגן דוד אדום )מד"א( והמרכז הרפואי הלל יפה 
החלו בשיתוף פעולה שעיקרו דיווח של מד"א לבית 
החולים כבר בזמן ההגעה והפינוי לבית החולים של 
חובשים ופראמדיקים  על החשד כי מדובר בשבץ 
מוחי. העברת המידע בזמן אמת ובמהירות, מקלה 
על האבחון ובהמשך על מתן טיפול מיטבי  בבית 

החולים. 
לשם מיצוב שת"פ זה התקיים באוקטובר יום עיון 
משותף, באולם הכנסים של המרכז הרפואי הלל יפה 
בו שמטרתו קידום הידע המקצועי של אנשי מד"א 
באשר לקידום הזמנים בנושא שבץ מוחי. ביום העיון 
השתתפו כ- 90 חובשים ופאראמדיקים ממד"א וכן 
צוות  המחלקה לרפואה דחופה וצוות המחלקה 
הנוירולוגית של "הלל יפה".  במסגרת יום העיון שמעו 

ליווי צמוד
עד ההחלמה

שת"פ בין מד"א לצוות המרכז הרפואי לטובת ייעול הליך הטיפול במטופל 
עם חשד לשבץ מוחי. ד"ר סרג'יו שבתאי, מנהל יחידת השבץ של בית החולים: 
"העברת נתונים בכל הנוגע למטופל שלקה בשבץ מוחי, היא חיונית והכרחית 

לשם הצלת חייו ובוודאי איכות חייו. זהו שיתוף פעולה מבורך."

משלבים כוחות – מייעלים טיפול

מלווה ההחלמה עובד בצמוד לצוות המחלקה, כך שאם 
הצוות עצמו מזהה מטופל שמלווה ההחלמה יכול לעזור 
לו – הוא מבקש ממלווה ההחלמה לגשת אליו. לדוגמא: 
מטופל ערירי אשר הצוות רואה כי אין מי שמבקר אותו. 
בהתאם, אם מלווה ההחלמה מזהה צורך מסוים אצל 
המטופל, הוא מפנה את תשומת הלב של הצוות לשם 
מתן פתרון מקצועי. כיום פועלים במחלקה 3 מתנדבים, 
אותם מנהלת הגב' קלמנטס, אשר כולם, כאמור בעלי 
הכשרה בתחום מקצועות הבריאות וכן עברו הכשרה 
נוספת ב"הלל יפה" שכללה הכרת המערכות השונות בבית 
החולים, תרגול סימולציות אליהן יכולים להיקלע ועוד.
חשוב, לציין כי לא מדובר בגוף שמחליף את אנשי 
המקצוע השונים בבית החולים, ושכאמור, פועל בהתנדבות. 
במחלקת אורתופדיה ב' מביעים שביעות רצון גבוה 
מהשירות החדש והייחודי, אשר בהתאם מעלה גם את 
שביעות הרצון של המטופלים המאושפזים במחלקה. 
בהנהלת בית החולים עוקבים בדריכות אחר הפעילות 
המבורכת ומקווים להרחיבה למחלקות נוספות בשנה 
הקרובה. לציין כי עמותת הידידים מסייעת להרחיב 
את הפעילות ולגייס מתנדבים נוספים לטובת השירות. 

הנוכחים הרצאה של ד"ר סרג'יו שבתאי, סגן מנהל 
המחלקה הנוירולוגית ומנהל היחידה לשבץ מוחי, 
בנושא אבחנה וטיפול באירוע מוחי חד. בדבריו ציין 
ד"ר שבתאי כי "העברת נתונים בכל הנוגע למטופל 
שלקה בשבץ מוחי היא חיונית והכרחית לשם הצלת 
חייו ובוודאי איכות חייו. לכן שיתוף הפעולה חשוב 
ביותר ואף הכרחי ואני מברך עליו". לדברים ברכה 
אלו הצטרף ד"ר ג'לאל אשקר, מנהל המלר"ד שציין 

כי השת"פ יסייע להקטין סיבוכים ככל הניתן. 
בנוסף, הוצגה בפני המשתתפים אפליקציה ייעודית 
שפותחה על ידי מד"א, המאפשרת להעביר את 
נתוני החולה לרופא התורן במחלקה הנוירולוגית. 
המשתתפים למדו איך להשתמש באפליקציה מרמת 

החובש עד לרמת הרופא הבכיר. 
בסיום היום בירך רפי שבע, פאראמדיק מפקח במרחב 
שרון של מד"א, תוך שהוא מציין כי הוא מודה לכל 
הגורמים בבית החולים על ההירתמות לנושא ועל 

התרומה בידע לקידומו. 

10 הלעלון פסח תשע״ח | גליון 57



שירותים 
חדשים

אגף האימהות של המרכז הרפואי הוא הראשון וכרגע היחיד בישראל שבו 
יכולות יולדות ליהנות משירות ראשוני של טיפת חלב כבר בעת אשפוזן. 
מדובר בשיתוף פעולה ייחודי אותו יזמו צוות אגף אימהות ולשכת הבריאות 
בנפת חדרה. סגן שר הבריאות, חה"כ הרב יעקב ליצמן, שהגיע לטקס חניכת 
השירות: "היה לי חשוב להגיע, והייתי שמח לראות את היוזמה הזאת בבתי 

חולים נוספים"

רוית, הילה, שרון ועאסמה – כולן ילדו במרכז הרפואי 
הלל יפה וכולן מרוצות מהסידור החדש והייחודי 
שמתאפשר במחלקת ביולדות של במרכז הרפואי הלל 
יפה – אחות טיפת חלב שעושה איתם את הפגישה 
הראשונית עוד בעודן מאושפזות במחלקה. המרכז 
הרפואי הלל יפה הוא כיום בית החולים היחידי בארץ 
שבו קיים סידור שכזה, סידור שהוא ללא עלות ומהווה 
שירות  נוסף בסל השירותים הנרחב שמעניק אגף 

האימהות לבאות בשעריו.
"טיפת חלב ראשונית", כך נקראת היוזמה הברוכה, 
שהיא, כאמור, פרי שיתוף פעולה בין אגף האימהות 
של המרכז הרפואי הלל יפה ולשכת הבריאות בנפת 
חדרה, שהיא האחראית על טיפות החלב באזור. למי 
שילדה בעבר, יודעת שלא פשוט לקבוע תור לטיפת 
חלב והתורים הם ארוכים, ולכן המפגש הראשוני כבר 
במחלקת יולדות מהווה חידוש מרענן, אבל גם חיוני. 
בטקס חניכה חגיגי, שהתקיים לשירות בתחילת דצמבר, 
נכח גם סגן ר הבריאות,  חה"כ הרב יעקב ליצמן, שציין 
שהיה חשוב לו להיות נוכח בטקס זה משום ששיתופי 
פעולה בתחום הבריאות לטובת הקהילה הם בבחינת 
ערך מוסף רב ערך, וכי שירות של טיפת חלב, הוא 
שירות ראשוני וחיוני. עוד ציין כי הוא מקווה שבתי 

חולים אחרים ילכו בעקבות יוזמה זאת.

טיפת חלב וחשיבותה ליולדת
שירות טיפת חלב הינו בעצם תחנה המספקת שירותי 
בריאות ורפואה בתחום קידום בריאות ומניעה לנשים 
לפני לידה, אחרי הלידה לתינוקות ולילדים )עד גיל 
6 שנים( ולמשפחותיהם. מדובר בתחנה שהיא בגדר 
חובה לטובת בריאות היולדת ותינוקה. עבור יולדות, זהו 
צומת כמעט הכרחי, וההמלצה הקיימת היא כי ביקור 
ראשון בטיפת חלב יעשה כאשר התינוק בן 4 ימים. 
"בטיפת החלב הראשונית במחלקה אנו מעניקים 
ליולדת את הכלים לימים הראשונים שלאחר לידה 
וכן מידע בסיסי על נושאים כגון מועדי חיסונים, 
בדיקות התפתחות, מידע על הנקה ועוד", מציינת 
עדנה רוזנפלד, אחות מפקחת נפתית בלשכת הבריאות 
של חדרה ומיוזמות השירות הייחודי. "האחות בטיפת 

לראשונה בישראל:
טיפת חלב ראשונית 

כבר בבית חולים

החלב הראשונית נותנת להן הסבר כללי, קובעת להן 
תור בטיפת החלב אליה הן שייכות ומציידת אותן 

בכל המידע הראשוני הנדרש". 
"בסקרים שעשינו על מנת לבדוק האם סניף טיפת 
חלב הוא משהו שהיו יולדות רוצות לראות במחלקה, 
התשובות היו נלהבות עד מאוד", מסבירה אורנה 
גרינברג, אחות אחראית מחלקת יולדות במרכז 
הרפואי הלל יפה. "לכן, הפתיחה של הסניף מהווה 
עבורנו, ובעיקר המטופלות שלנו, ענין משמעותי ביותר 

מבחינת שירות". 

איך זה עובד? 
הצוות, הן במחלקת יולדות והן בתינוקייה ובפגיה, 
מיידע את האימהות על קיומה של טיפת החלב ומייצר 
את הקשר עם האחות הנמצאת שם מטעם לשכת 
הבריאות. "אין כמעט יולדת שלא עוברת היום בחדר 
הייעוץ של אחות טיפת החלב", מציינים באגף אימהות 
בסיפוק. "ואפילו אם עולה צורך במשהו נוסף, למשל 
תמיכה בבית, העובדת הסוציאלית במחלקה מייצרת 
את הקשר מול אחות טיפת החלב, שממשיכה מצידה 

לייצר קשר מתאים לטיפול בקהילה". 
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שירותים 
חדשים

לאחרונה, החל לפעול ביחידת עמוד שדרה במערך 
האורתופדי של במרכז הרפואי הלל יפה שירות חדש 
של אורתופדית גב בילדים. מדובר בשירות כוללני בו, 
במסגרת מרפאה ייעודית, נעשים אבחונים, טיפולים 
ובמקרה הצורך גם ניתוחים בקרב ילדים הסובלים 

מבעיות גב. 
על השירות אחראי ד"ר גבריאל גוטמן, מנתח גב 
ואורתופד בכיר, שסיים לפני כשנה תת התמחות 
נוספת בניתוחי עמוד שדרה מורכבים בשיטה זעיר 
 ,University McGill פולשנית במרכזים רפואיים של
במונטריאל, קנדה. קודם לכן, ביצע ד"ר גוטמן תת-
התמחות בניתוחי עמוד שדרה מורכבים במרכזים 
רפואיים של Université de Montréal, מונטריאל, קנדה, 
וכן תת-התמחות בניתוחי עמוד שדרה בדגש על תיקוני 
 CMCR Des-עקמת מורכבים במבוגרים ובמתבגרים ב
Massues בליון, צרפת. ד"ר גוטמן סיים לימודי רפואה 
בהצטיינות בפקולטה לרפואה באוניברסיטת בואנוס-
איירס, ארגנטינה, והתמחה בכירורגיה אורתופדית 

בבית החולים תל השומר ברמת גן. 

עקמת בילדים - אבחון וטיפול 
"בדרך כלל ילדים אינם סובלים מבעיות גב", כך על פי 
ד"ר גוטמן, "לכן, כשילד סובל מכאב גב ממושך – חייבים 

לעשות בירור. בעיות גב בילדים עשויות להיות מכמה 
מקורות: מחלה זיהומית, גידולים על עמוד השדרה, 
טראומה )תאונת דרכים או חבלות לדוגמא(, עיוותים 
מולדים או עיוותים התפתחותיים, ממחלה של רקמות 
החיבור )מחלות נוירומוסקלטיליות( וגם מסיבות לא 

מוסברות )אדיופטיות(". 
הבעיה השכיחה ביותר היא כמובן עקמת, עיוות של עמוד 
השדרה. כ-2 עד 3 אחוזים מכלל הילדים בין הגילאים 0 
ל-17 יסבלו מעקמת של עד כ-10 מעלות, ועד כ-0.5% 
מכלל האוכלוסייה באותו גיל יסבלו מעקמת של 20 
מעלות ולמעלה מזה. הגיל "המועד לפורענות" הוא 
מעל גיל 10, ובעיקר אצל בנות )כ-80% ממקרי העקמת 
ההתפתחותית הם בקרב בנות(, בשל האצת גדילה בגיל 
ההתבגרות. לא תמיד מרגישים שיש עקמת, במיוחד 
שעקמת לא גורמת בהכרח לכאבי גב, אלא לעיוות בגב, 
שעשוי להיות בלתי מורגש מקרי העקמת מתגלים או 
כשהיא כבר מאוד חמורה, או כשההורים או הילד שמים 
לב למצב בו כתפיים בלתי מאוזנות וסיבוב של החזה. 
כאמור, הפתרונות לעקמת הם רבים כוללים: אבחון, 
הסתכלות ומעקב, שימוש במחוך במידת הצורך, ו/או 
פתרונות ניתוחיים – כולם כמאור מבוצעים כיום בשירות 
החדש עם שימוש של טכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם 

ובגישות זעירות פולשניות.

נותנים גב לילדים
שירות חדש של אורתופדית גב לילדים ניתן במסגרת היחידה לניתוחי 
עמוד שדרה של המערך האורתופדי. בשירות יינתנו מכלול הטיפולים 
הנדרשים לרפואת גב בילדים כגון עקמת – מולדת והתפתחותית, נזקי 

גב כתוצאה מטראומה או גידולים ועוד.

למידע נוסף ולקביעת תורים ניתן לפנות לטלפון שמספרו: 04-6304252. יש להגיע לבדיקה הראשונית בצירוף 
טופס הפניה מהרופא בקהילה )משפחה/ילדים/ אורתופד( וכן טופס הפניה מהמבטח הרפואי )קופת החולים(.
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כנסים
וימי עיון

במסגרת חגיגות ה-60 למרכז הרפואי, התקיים יום המחקר המסורתי 
בו הוצגו עבודות מחקר, פוסטרים, מאמרים ופרסומים מדעיים שבוצעו 
בשלוש השנים האחרונות על ידי מומחי בית החולים בתחומי הרפואה, 

הסיעוד והפארא-רפואה.

אולם הכנסים של המרכז הרפואי הלל יפה התהדר 
בשלהי ינואר האחרון בקירות מכוסים בפוסטרים של 
כ-80 עבודות מחקר, המהוות דוגמא מייצגת לפעילות 
המחקרית הענפה שמקיים בית החולים כל העת 

לאורך השנים. 
"יום המחקר, הוא מסורת המתקיימת בבית החולים 
אחת למספר שנים", מסביר פרופ' אבי שוטן, מנהל 
מכון הלב של המרכז הרפואי הלל יפה ומי שהיה יו"ר 
הועדה המארגנת של יום המחקר. "זהו יום בו המומחים 
שלנו בכל הסקטורים – רפואה, סיעוד ופארא-רפואה 
מציגים  עבודות מחקר, פרסומים מדעיים, מאמרים 
ופוסטרים כפי שהוצגו בספרות המדעית ובכנסים 

בארץ ובעולם, פעילות ענפה לכל הדעות". 
פרופ' שמעון מרום דיקן הפקולטה לרפואה של הטכניון, 
פתח את היום תוך ציון לשבח של עבודת החוקרים 
המסורה בבית החולים בכל התחומים. לברכה זאת 
הצטרף ד"ר מיקי דודקביץ, מנהל המרכז הרפואי, שציין 
את החשיבות הרבה של המחקר והאקדמיה אשר 

חוגגים מחקר

מהווים חלק חשוב ובלתי נפרד בהתנהלות שגרתית 
בבית חולים והם הכרחיים להתפתחותו ולקיומו.

שבעה חוקרים, שתקצירי עבודותיהם נבחרו כמצטיינים 
על ידי הועדה המארגנת של יום המחקר, הציגו בקצרה 
את מחקריהם: ד"ר זהבה מוקד – מרכזת בכירה בביה"ס 
אקדמי לסיעוד; ד"ר קליינר שוחט מיכאל- רופא 
בכיר במכון הלב; ד"ר מחמוד מחאג'נה – רוקח קליני 
שמשירותי הרוקחות; ד"ר רננה ווילקוף שגב- רופאה 
במחלקת נשים ויולדות; ד"ר רנא חנא רופאה במחלקת 
עיניים;ד"ר יפה ענת – מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה 
וסוכרת; ד"ר קסל בוריס – מנהל יחידת הטראומה.
בהמשך, התקיימה הרצאת אורח של פרופ' ליאור 
גיפשטיין, מנהל מכון הלב של המרכז הרפואי רמב"ם 
בנושא תאי גזע שהצליחה לרתק את כל הנוכחים בקהל.  
יום המחקר הסתיים בהענקת תעודות הוקרה הן 
לעבודות המצטיינות והן לפוסטרים המצטיינים  
מאגף המעבדות, המחלקה לרפואה דחופה ומחלקת 

נשים ויולדות.
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המרכז הרפואי הלל יפה קיים כנס ארצי ראשון, 
שיוחד כולו לתפקיד האחות הכללית בבית החולים, 
תפקיד המהווה את הזרוע הארוכה של הנהלת בית 
החולים בשעות הערב, הלילה, שבתות וחגים. מדובר 
בכנס שאורגן ביוזמת אלקה עמרם, אחות כללית 
במנהל הסיעוד של "הלל יפה", ובגיבוי רחב היקף של 
הנהלת בית החולים. בכנס השתתפו אחיות כלליות 
מכל בתי החולים בארץ, לצורך הכנת הכנס ותכניו 

הוקמה ועדת היגוי שכללה אחיות כלליות מבתי חולים 
עמיתים. אחד התוצרים החשובים של יום זה הינה 
החלטה על הקמת גוף רשמי של האחיות הכלליות 
שיקדם את התחום העיסוק המקצועי ברמה הארצית. 
"מדובר בתפקיד שאינו מוכר כמעט כלל לקהל 
הרחב, אך הוא אחד מהרגישים ביותר בבתי החולים 
בישראל", כך פתחה ד"ר שושי גולדברג, ראשת מנהל 
הסיעוד ואחות ראשית ארצית במשרד הבריאות את 
הכנס. "זהו תפקיד מגוון, מורכב, הדורש יכולת קבלת 
החלטות בזמן אמת, ניהול במקביל של כמה ערוצים, 
רגישות ומחויבות בלתי מתפשרת והבנה של בית 

החולים ומערכת הבריאות בכלולתה".
בדבריה ציינה לשבח את היוזמה לכנס ואת החשיבות 
להמשך כנסים כגון אלו למיצוב תפקיד האחות 
הכללית והתמודדות עם הקשיים הרבים המכילים 

אותו. 
ד"ר מיקי דודקביץ, מנהל בית החולים, שברך אף 
הוא, החל את דבריו בציון העובדה שהשם "אחות 
כללית", הוא אולי השם הרשמי, אבל המהות האמיתית 
היא המנהל הכללי התורן, זאת על שום מחויבויות 
התפקיד. אמירתו זו זכתה לתשואות מקהל הנוכחים. 
הגב' דינה פיינבלט, מנהלת הסיעוד של המרכז 
הרפואי הלל יפה  ציינה לשבח את תפקודן ומסירותן 
של האחיות הכלליות ב"הלל יפה", ונתנה סקירה על 
מהות התפקיד, הדגשים שלו, הצרכים הקיימים, בהווה 
ובעתיד, תוך שהיא מדגישה את הצורך לתת כלים 
נוספים לאחות הכללית לשם ייעול ושדרוג תפקידה. 
בהמשך היום  ניתנו הרצאות שנבחרו בקפידה 
בנושאים כגון: תחומי העיסוק והמשימות של 
האחות הכללית,  סוגיות אתיות ומשפטיות שאיתן 
היא  מתמודדת במהלך המשמרת, מערכות מחשוב 
ומידע ככלי עבור האחות הכללית, מקומה של האחות 
הכללית ותרומתה בקליטת אחיות חדשות בבית 
החולים, הצורך בפיתוח מיומנויות "רכות" לשם מתן 
תמיכה נפשית למטופלים קריטיים ולמשפחות ומיצוב 
מחדש של תפקיד האחות הכללית ומיצוי פוטנציאל 

התפקיד בהיבטים של מחקר, אקדמיה ועוד. 
בסיום היום נערך מופע של תיאטרון פלייבק שדימה 
סיטואציות מורכבות מן העבודה השוטפת של 

האחות הכללית. 
"המשובים שקיבלנו מכל הנוכחים היו נפלאים", 
מסכמת אלקה עמרם את הכנס, "זה היה חשוב, 
פורה, מלמד ומסמן מגמות לעשיה עתידית ועל כך 

אני מברכת את כל מי שנתן ידו להצלחת הכנס". 

לראשונה, התקיים כנס אחיות כלליות ארצי, ביוזמת המרכז הרפואי 
הלל יפה. כ- 200 נוכחים ונוכחות, מכל בתי החולים בארץ, דנו בנושאים 
"בוערים" בתפקיד שהוא אחד מהחשובים במערכת הבריאות בבתי 
החולים בישראל. אחד התוצרים של הכנס – החלטה על הקמת גוף 

רשמי עבור קידום תפקיד האחיות הכלליות בכל התחומים.

מתחילים בכלליות
כנסים

וימי עיון

14 הלעלון פסח תשע״ח | גליון 57



המרכז הרפואי שלנו אירח כנס ארצי ייחודי בנושא ביצוע אולטראסאונד 
צוואר ובלוטת התריס, תחום שהולך ומתבסס בשנים האחרונות בקרב 
מומחי ראש צוואר ואנדוקרינולוגים. אורחות הכבוד והמרצות המובילות: 
פרופ' סוזן מנדל- מומחית באנדוקרינולוגיה ורדיולוגיה ונשיאת האיגוד 
האנדוקריני בארה"ב, וד"ר ג'ין לנגר, ראש חטיבת האולטרסאונד בבית 
החולים ע"ש פרלמן בפילדלפיה. נכחו: מיטב מומחי אף אוזן גרון, 

אנדוקרינולוגיה ודימות מכל בתי החולים בארץ.

בשנים האחרונות הולכת ומתגברת המגמה של הנחלת 
הידע בנושא אולטראסאונד כמיומנות עזר נרכשת 
ונדרשת עבור מי שבמצע ניתוחים בתחום אף אוזן 
גרון וכירורגית ראש צוואר, וליתר דיוק - בנושא של  

אולטראסאונד צוואר ובלוטת התריס. 
ד"ר גלית אביאור, רופאה בכירה ביחידה לאף אוזן גרון 
של המרכז הרפואי הלל יפה ויוזמת הכנס, היא ממובילות 
העניין בישראל, ותחת שרביטה, ביצע בית החולים כבר 
מספר סדנאות הדרכה למומחים בשנים האחרונות. 
הכנס שנערך השבוע, מטרתו זהה לסדנאות: יצירת 
בסיס לשפה משותפת בשימוש במכשיר האולטרסאונד, 
כמו גם להדריך רופאי אף- אוזן-גרון ואנדוקרינולוגיה 

בביצוע אולטראסאונד.
לכנס, הגיעו מומחים ממספר דיספלינות – אף אוזן 
גרון, אנדוקרינולוגיה ודימות, והוא כלל הרצאות רבות 

וכן סדנא מעשית. 
מי שהובילו את הכנס לצידה של ד"ר אביאור היו שתיים 
מהמובילות בתחום ברמה העולמית: פרופ' סוזן מנדל- 
מומחית ברפואת אנדוקרינולוגיה ורדיולוגיה ונשיאת 
האיגוד האנדוקריני בארה"ב, הנחשבת למובילת דעה 
בתחום זה כמו גם היותה אחת ממספר מצומצם של 
מומחים בעולם הכותבים את ההנחיות לטיפול ואבחון 
של מחלות הקשורות לתירואיד )בלוטת המגן(. יחד איתה 
הגיעה ד"ר ג'ין לנגר, ראש חטיבת האולטרסאונד בבית 
החולים ע"ש פרלמן בפילדלפיה, שעובדת יחד עם ד"ר 

מנדל בצמידות מזה שנים רבות. 
"מבחינתי הגעתן היא חלום שהתגשם", מציינת ד"ר 
אביאור בסיפוק, "אולטראסאונד משחק היום תפקיד 
חשוב מאוד ככלי אבחון לרופאי אף אוזן גרון. יש יותר 
מאמרים בספרות שמצביעים על היעילות שלו והיתרון 
הגדול שלו כאשר נעשה על ידי הכירורג שמנתח את 
בלוטת המגן בעצמו, ובעיני זו מיומנות נדרשת כיום 
לרופא מנתח בתחום זה. ב"הלל יפה" ישנו שיתוף פעולה 

כנסים
וימי עיון

כנס ארצי ייחודי בהשתתפות 
מומחים בין לאומי: 

שילוב של אולטראסאונד 
ברפואת אף אוזן גרון

נהדר בין היחידה לאף אוזן גרון, היחידה לאנדוקרינולוגיה 
ויחידת הדימות  בעניין זה, וזה עובד מצוין לטובת 

מטופלינו". 
לדבריה, כמו גם לברכות על הגעתן של שתי המומחיות 
החשובות להנחיל את הידע למומחים בישראל, הצטרפו 
פרופ' משנה יצחק ברוורמן, מנהל היחידה לאף אוזן גרון 
וכירורגית ראש צוואר של "הלל יפה", וכן פרופ' אילנה 
דואק, יושבת ראש האיגוד לאף אוזן גרון בישראל. 
במהלך הכנס הועברו, כאמור, הרצאות על ידי מומחים 
מתחום אף אוזן גרון, אנדוקרינולוגיה ורדיולוגיה. בסיום 
חלק זה, הועברה סדנא מעשית בה נטלו חלק כ- 30 
מומחים אשר למשך מספר שעות תרגלו את המיומנות 
המדוברת ולמדו על זיהוי פתולוגיות שונות ואבחונן. 
"קיבלנו משובים מדהימים מכל המשתתפים, וגם 
מאורחות הכבוד שלנו, שהתרשמו מהרצון ללמוד 
ולהתחדש ולשתף פעולה בין המומחים השונים בתחומים 
השונים – זה לא ברור מאליו ולא פשוט", מסכמת ד"ר 
אביאור את הכנס, "מבחינתי, זה רק מעיד על מגמה 
נדרשת, ואני שמחה וגאה שב"הלל יפה" אנחנו ממוביליה". 
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כנסים
וימי עיון

סביבה מוגנת לילדינו
כ- 200 אנשי צוות ומומחים השתתפו ביום עיון בנושא ההתמודדות עם פגיעה 
מינית בילדים. יום העיון אורגן על ידי השרות הסוציאלי וועדת האלימות 
המוסדית של בית החולים ובשיתוף מכון חרוב ומשרד הבריאות במחוז חיפה. 

במהלך אוקטובר התקיים במרכז הרפואי הלל יפה יום 
עיון ייחודי שעסק באחד הנושאים הטעונים, המורכבים 
והקשים ביותר לעיכול ובעיקר לטיפול ומניעה – פגיעה 
מינית בילדים. ביום העיון, השתתפו כ- 200 אנשי 
צוות מבית החולים וכן מומחים מתחומים שונים. 
הוא אורגן על ידי השרות הסוציאלי בראשותה של 
אלינה פישנזון, וועדת אלימות מוסדית של "הלל יפה" 
)עליה אחראית ד"ר עדי קליין, מנהלת מחלקת ילדים(, 
ובשיתוף מכון חרוב ומשרד הבריאות במחוז חיפה.

"הדגש ביום העיון היה על הגישה הרב מערכתית 
לטיפול אופטימאלי למצב הלא נורמאלי של פגיעה 
מינית", מסבירה מראם קעואר, עובדת סוציאלית 

במחלקת הילדים של בית החולים ואשר הייתה 
ממארגני יום העיון. "עלו נושאים שעסקו במענה 
הרפואי הראשוני, האספקט המשפטי, הליווי 
והטיפול הסוציאלי והטיפול ההמשכי בגורמי הטיפול 

הרלוונטיים  בקהילה".
יום העיון כלל הרצאות בהיבט הרפואי, הגניקולוגי, הנפשי 
והסתיים בעדות אישית מרתקת וקשה של מטופלת-
מטפלת אשר הציגו דיאלוג בין האישי והמקצועי 
בהתמודדות עם פגיעה מינית. קהל היעד של יום העיון 
היה סגל בית החולים ואנשי מקצוע שונים מהקהילה 
אשר נפגשים במהלך עבודתם בקורבנות פגיעה מינית. 
כמו כ, לקחו חלק באירוע אנשי מקצוע העובדים בגופים 
בשיתוף עם המערכת הרפואית לשם מתן מענה מלא 
במקרים של פגיעה )משטרה, חוקרי ילדים, רווחה, 

פרקליטות, מרכזי הגנה וסיוע(. 
המשתתפים צוידו בחומרי עזר רבים אשר מסבירים 
על פעילותו של מכון חרוב בלמען נפגעי פגיעה מינית 
וכן רשימה של המוסדות המסייעים במקרים אלו כגון 
מרכזי הגנה של בית לין. יום העיון זכה להצלחה רבה 
בקרב הקהל הרב שנכח במהלכו, ובסיומו אף הודו 
המשתתפים על התרומה הרבה של ההרצאות להרחבת 

הידע והטיפול המקצועי בנושא. 

בתאריך 19.10.17 התקיים יום עיון למדריכים קליניים 
בסיעוד. היום הוקדש להכרה בפועלם החשוב והיה 
ראשון מסוגו במוסדנו. השתתפו בו כ- 80 מדריכים 
פעילים מהמחלקות השונות בבית החולים, הם למדו 
כיצד להפוך מקרה קליני במחלקה לאירוע דידקטי ושמעו 
על מתודת למידה דדוקטיבית. מעבר לתכנים הקליניים, 
נהנו המשתתפים מתקרובת עשירה, צפו במופע קומי 
חווייתי וקיבלו שי, שהוכן במיוחד בשבילם. ביום העיון 
הושק גם פורום המדריכים האינטרנטי המתעתד להיות 

פעיל בהעברת מידע, דיון ורפלקציה.
"להיות מדריך קליני" מהווה אתגר עצום במציאות הקלינית, 
הדינמית והמתפתחת. לתפקיד המדריך יש אחריות 
רבה, הן כלפי המקצוע עצמו והן כלפי המודרך ובטיחות 

המטופל, כאשר הציפיות ממנו דורשות מאמץ פיזי ונפשי 
רב. "מדריך טוב" הוא איש מקצוע בעל מיומנות טיפולית 
גבוהה, יכולת הנחיה ומיומנויות תקשורת והתנהגות בין 
אישית, המהוות דוגמא. בבית החולים נקלטים כ-1200 
סטודנטים לסיעוד במהלך השנה ואפקטיביות המדריך, 
יכולה מאד להשפיע על התפתחותם האישית והמקצועית. 
מודעות, הכרה ותמיכה של הנהלת בית החולים חשובה 
למניעת שחיקתם של המדריכים הקליניים ולהעלאת 
תחושת הביטחון בתפקיד. תודה רבה להנהלת הסיעוד 

המכירה ומוקירה בהערכה רבה את עבודתם.
תודה מקרב לב לגליה ולמרינה על עזרתם הרבה בארגון 
היום. המשתתפים הביעו שביעות רצון מהיום המהנה 

והמלמד וביקשו שיהפוך למסורת.

להיות מדריך קליני
יום עיון למדריכים
קליניים בסיעוד

מאת: גב' מלי בן אדיבה, מרכזת תחום מדדי איכות,
נהלים והתנסויות קליניות
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כנסים
וימי עיון כמיטב המסורת, היחידה לאונקולוגיה קיימה יום עיון נוסף למטופליה ולבני 

משפחותיהם שעסק באופן שבו אורח חיים בריא עשוי לסייע בהתמודדות 
עם מחלת הסרטן. 

מחלת הסרטן
וניהול אורח חיים בריא

היחידה לאונקולוגיה קיימה במהלך פברואר האחרון את 
יום העיון המסורתי למטופלים ביחידה ובני משפחותיהם. 
השנה, עסק יום העיון בהתמודדות של המטופל עם 
המחלה והאפשרות לניהול אורח חיים בריא, אשר יקל 

על הטיפול במחלה, תסמיניה ועוד. 
בפתיחת היום ברכו ד"ר אוהד הוכמן - סגן מנהל המרכז 
הרפואי והגב' אריאלה ליטביץ שרמן – נציגת האגודה 
למלחמה בסרטן. שניהם שיבחו על ההתמדה של היחידה 
בביצוע ימי עיון בעלי ערך ומידע רב למטופלים.  בהמשך 
היום, הסבירה ד"ר יקטרינה שולמן - מנהלת היחידה, 
על הרכב היחידה ועל מגוון התחומים בהם עוסקת. 
כמו כן, העבירה ד"ר שולמן הרצאה על עדכונים בתחום 

הטיפולים האונקולוגים החדשים הקיימים. 
הרצאות נוספות שניתנו לקהל הנוכח, שהועברו כולם 
על ידי המומחים של הלל יפה בתחומים השונים כללו 
נושאים כגון: התערבות קבוצתית בהתמודדות עם 
מחלת הסרטן, עובדות ומיתוסים על מחלת הסרטן, 
תזונה מומלצת למטופלים ולמחלימים מסרטן, פעילות 

גופנית בקרב חולים אונקולוגים, המלצות לחיסונים 
עבור חולי סרטן, מערכת החיסון ואימונותרפיה, מקומה 
של הבדיקה הגנטית במטופלים אונקולוגיים וחיפוש 
תמיכה במדיה החברתית בקרב חולי סרטן. את יום העיון 
העמוס במידע חשוב זה חתמה בת של מטופל ביחידה 
האונקולוגית ששיתפה את סיפורה האישי בהתמודדות 

עם מחלת הסרטן. 
"החיבור שלנו למטופלים חשוב לנו ברמה הקלינית וברמה 
האישית", סיכמה ד"ר שולמן את יום העיון, "לצד הטיפול 
שאנחנו נותנים ביחידה, חשוב לנו לתת להם כלים וידע 
להתמודדות ברמה האישית עם המחלה. שמירה על אורח 
חיים בריא, ככל הניתן במהלך המחלה וגם אחרי ההחלמה, 

יש בו ערך מוסף למטופל וגם למטפל". 
בסוף יום העיון הועבר משוב בין כל  המשתתפים  בו 
קיבלה היחידה ציונים גבוהים ביותר על איכות ההרצאות, 
בחירת המרצים והנושאים. כולם הדגישו את חשיבות 
מפגש זה למטופל ולמשפחתו, וכן ניתנו המלצות 
ורעיונות  שיסייעו ליחידה בהכנת יום העיון בשנה הבאה. 

חדשות ועדכונים
בעולם 

הגינקולוגיה
כנס רב משתתפים של מחלקת 
נשים ויולדות לטובת עדכון רופאי 
הקהילה בכל מה שחדש ועדכני 

בתחום הגינקולוגיה.

הכנס, שנערך בשלהי נובמבר השנה, כינס תחת קורת 
גג אחת את מיטב הגינקולוגים בקהילה וככל למעלה 
מ-100 משתתפים. את הכנס פתחו בברכות ד"ר מיקי 
דודקביץ, מנהל המרכז הרפואי, פרופ' מוטי חלק, מנהל 
מחלקת נשים ויולדות והגב' ורדית עמרם,  אחות אחראית 
מחלקת נשים.  עוד ברך ד"ר אילן ברוכים, מנהל גינקולוגיה 
והיחידה לגינקו-אונקולוגית, שגם היה היוזם והמארגן 
של הכנס. במהלך הכנס הועברו הרצאות של הצוות 
הבכיר של מחלקת נשים ויולדות בנושאי מפתח בעולם 

הגינקולוגי, ביניהם: טיפולים חדשניים באי נקיטת שתן-
הרצאה שהועברה על ידי ד"ר בני פיינר, מנהל היחידה 
לאורוגינקולוגיה; רפואה מותאמת אישית בגינקולוגיה 
אונקולוגית– הרצאה שהועברה על ידי ד"ר אילן ברוכים; 
הרצאה בנושא תשומת הלב למטופלת, שניתנה על ידי 
הגב' מימי גלמן, אחות מתאמת היחידה לגינקו-אונקולוגיה; 
הרצאה על היסטרוסקופיה אבחנתי וטיפולית, שניתנה 
על ידי ד"ר שגיא חיימוביץ, אחראי הטיפול האמבולטורי; 
הרצאה על אנדומטריוזיס ופריון, שניתנה על ידי ד"ר מיכל 
עמיר, מנהלת הישרות ללפרוסקופיה גינקולוגית; והרצאה 
על אבלציה של הרחם, שניתנה על ידי ד"ר נילי רז, רופאה 
בכירה במחלקת נשים. בסיכומו של היום התנהל פאנל 
שאלות ותשובות, אשר זכה להתעניינות ניכרת בקהל. 
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כנסים
וימי עיון

בדרך להורות
עוצרים ב"הלל יפה"

למעלה מ-200 נשים בהיריון ובני זוגן הגיעו 
להפנינג הריון ולידה מפנק במיוחד שערך המרכז 
הרפואי. בתוכנית: הרצאות ההעשרה של אגף 
האימהות, מסג' מרגיע להריוניות, ארוחת בוקר 

מפנקת ודוכני מציגים.

ניאונטולוגיה זה כל הסיפור
צוות אגף אימהות שלנו השתתף הנה לראשונה 
לתערוכת "בייבילנד" הארצית, תערכוה המיועדת 
להורים ולתינוקות. השנה, בחרו מפיקי התערוכה 
לצרף מימד חדש - ייצוג לשלב הטרום הריוני בדמות 
דוכנים מבתי חולים שונים ברחבי הארץ. הדוכן של 
המרכז הרפואי הלל יפה אויש בצוותים המקצועיים 
של מחלקת נשים ויולדות, אשר ענו לכל ההריוניות 
שפנו אליהן, והיו לא מעט כאלו, על מגוון שאלות 
באשר ללידה הקרבה ובאה. היה מוצלח במיוחד. 

בקרוב הן אצלנו.

בארץ התינוקות

אולם הכנסים של המרכז הרפואי הלל יפה המה 
בינואר האחרון בנשים הרות ובני זוגן, שבאו ליהנות 
מבוקר שכלל ארוחת בוקר קלה ומפנקת יחד עם 
שפע של מידע מהמומחים של אגף האמהות. הפתעות 
נעימות נוספות כללו טיפולי מסג' של מטפלים מטעם 
המרפאה לרפואה משלימה של בית החולים ודוכני 
מציגים שסיפקו השלמה לאווירה השמחה מסביב.

במהלך ההפנינג, שנעשה בסיוע שירלי רגב וניקול ישר, 
הועברו הרצאות על ידי הצוות המקצועי של "הלל 
יפה" בנושאים מגוונים כגון: סיור וירטואלי באגף 
האימהות – הרצאה שהועברה על ידי ד"ר חיים דוד, 
מנהל חדר לידה; מהלך הלידה וההכנה אליה- הרצאה 
שהועברה על ידי סילבי אקרמן, מיילדת ומנחת 
הקורסים להכנה ללידה; סקירות אולטראסאונד 
במהלך ההיריון - הרצאה שהועברה על ידי פרופ'/מ 
אלון שרים, מנהל היחידה לאולטראסונד מיילדותי; 
סיוע של הרפואה המשלימה בהיריון ובלידה - הרצאה 
שהועברה על ידי דנית כץ-שטרן, מטפלת מוסמכת 
מטעם המרפאה לרפואה משלימה של בית החולים. 
הרצאה נוספת שהיוותה אטרקציה לא מעטה ליולדות 
הייתה בנושא בחירת השם לרך הנולד – הרצאה 

שהעביר דב גרגור, נומרולוג. 
בסיום היום התקיים פאנל של שאלות ותשובות בו 
ענו מומחי "הלל יפה" על שאלות בנושא היריון ולידה 
ובעיקר איחלו לכל הנוכחות לידה קלה ככל הניתן. 
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כנסים
וימי עיון  RSV-מחלקת יילודים ופגים קיימה יום עיון לקהילה המקצועית בנושא חיסון ה

ומחלת הברונכיוליטיס. המטרה: חיזוק הקשר ההדדי והעלאת המודעות לביצוע 
החיסון לקראת העונה שבה הנגיף עלול להיות בעייתי, במיוחד לילדים שנולדו פגים. 

על קטנטנים, חיסונים 
והקשר עם הקהילה

ניאונטולוגיה זה כל הסיפור

מחלקת יילודים ופגים של המרכז הרפואי הלל יפה קיימה 
יום עיון מקצועי לצוותים בבית החולים ובקהילה )קופות 
החולים וטיפות החלב( אשר אמונים על הטיפול בתינוקות 

וילדים. 
"השיח ביום העיון היה סביב העלאת המודעות לעונת 
החורף בה נגיף ה- RSV, שהינו אחד הנגיפים האחראים 
על מחלות דרכי הנשימה, עלול להתפתח לדלקת ריאות, 
במיוחד בתינוקות שנולדו פגים", מסביר ד"ר מיכאל פלדמן, 
מנהל מחלקת יילודים ופגים ויוזם יום העיון. "עם זאת, 
המטרה הנוספת והעיקרית, הייתה חיזוק הקשר שבין הצוות 
רפואי-סיעודי של בית החולים לצוותים רפואיים-סיעודיים 
בקהילה, ובכללם קופות החולים וטיפות החלב האזוריות". 
במהלך יום העיון הועברו הרצאות על ידי מומחי המרכז 
הרפואי הלל יפה בנושאים כגון הסיכון של מחלת 
הברונכיוליטיס בבוגרי הפגיות )שהוצג על ידי ד"ר עמית 
הוכברג- ניאונטולוג בכיר(, על המחלה והטיפול בה )שהוצג 
על ידי ד"ר מיכל שטיין - מנהלת היחידה למחלות זיהומיות(, 
והמעקב לאחר המחלה מהפן הנשימתי )שהוצג על ידי ד"ר 

ורד ניר- אחראית מרפאת ריאות(.
צוות המחלקה נתן גם תצוגת תכלית של כל הנעשה 
במחלקה והזמין את הנוכחים להמשיך את הקשר בכל 
אפיק שיבחרו לטובת "בוגרי" המחלקה הקטנטנים ובריאותם. 
עוד נהנו הנוכחים מארוחת צהריים טעימה באווירה נעימה 

וידידותית אשר סיכמה יום עיון מוצלח ויעיל. 

בתחילת אוקטובר אירחה מחלקת יילודים ופגים בראשותו של ד"ר 
מיכאל פלדמן יום עיון של האיגוד הניאונטולוגי שיועד כולו למתמחים 

בתחום רגיש זה.

במהלך יום העיון, שאורגן על ידי מחלקת יילודים ופגים, הועברו הרצאות של מיטב המומחים של אגף 
האימהות בנושאים שונים כגון: השפעת המגנזיום על מוח העובר, היבטים מעשיים ואתיים בהפחתת עוברים, 
ביצוע בדיקת דופלר במיילדות, השלכות על האם והיילוד כאשר האם סובלות מסכרת או מלחץ דם,  הרחבה 
טרום לידתית של אגן הכליה ומומים שאינם כרומוזומליים. הנוכחים, מומחים ומתמחים בניאונטולוגיה סיכמו 

את המפגש כמוצלח וברכו על היוזמה לביצוע. 
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המרכז הרפואי קיים את המפגש השנתי עם ראשי הרשויות המקומיות 
ונציגיהם. המטרה: עדכונים על הנעשה בבית החולים והמשך יצירת שיתופי 

פעולה בנושא קידום בריאות לרווחת תושבי האזור.

שרת הקליטה, הגב' סופה לנדבר, במפגש עם רופאים עולים במרכז הרפואי.

במהלך המפגש, סקר ד"ר מיקי דודקביץ, מנהל המרכז 
הרפואי הלל יפה, את שנעשה בבית החולים בשנה 
שחלפה, בדגש על כל שהתחדש בו מבחינת קליטת 
כוח אדם  מקצועי, פתיחת שירותים חדשים והעמקת 
הקיימים, בינוי ותשתיות. כמו כן, סקר את הפעילות 
הרבה של בית החולים מול הקהילה בהיבטים של 

שרת הקליטה סופה לנדבר הגיעה לביקור במרכז 
הרפואי הלל יפה במהלכו נערך מפגש עם רופאות 
העובדות בבית החולים במסגרת פרויקט ייחודי 
משותף של משרד הקליטה ומשרד הבריאות לטובת 

סיוע בהתמחות ובהעסקה של רופאים עולים. 
המפגש החל בפגישה קצרה עם הנהלת בית החולים 
ואורחים נוספים. בפגישה סקר ד"ר מיקי דודקביץ, 
מנהל המרכז הרפואי, את העשייה הענפה בבית 
החולים. במהלך הסקירה שיתפה השרה לנדבר את 
הנוכחים בכך ששמעה טובות על בית החולים ואף 

ציינה מחלקות ספציפיות. 
לאחר מכן נפגשה השרה עם 8 רופאות שעלו לארץ 
בשלוש השנים האחרונות ונקלטו לעבודה במחלקות 
ילדים, פנימית א', פנימית ד', עיניים והמחלקה 
לרפואה דחופה, אשר שיתפו את השרה והנוכחים 
בחוויותיהן. כולן היו אסירות תודה על העובדה כי 
הקרן אפשרה העסקתן ב"הלל יפה", וכן ציינו כי 
קיבלו סיוע ניכר גם מצוות המחלקה למשאבי אנוש 
של המרכז הרפואי וממנהליהן במחלקות השונות.

בסיום המפגש, ערכה השרה סיור קצר בבית החולים, 

שומרים על קשר בריא

קולטים היטב

אירועים
וביקורים

מניעת תחלואה וקידום בריאות. "אנו רואים חשיבות 
רבה בקיום קשר עם הקהילה אותה אנו משרתים, 
ובוודאי עם מי שעומד בראש הרשויות המקומיות", 
מציין ד"ר דודקביץ. "זוהי מסורת של מפגשים בו 
נוכחת הנהלת המרכז הרפואי ורופאים מבית החולים 
ואנו מזמינים  בו דיון פתוח יחד עם ראשי הרשויות 
ונציגיהם. השקיפות והשיח הינם חיוניים בכל הקשור 
לנושאי בריאות, כמו גם המפגש לשם עדכונים על 

הנעשה בבית החולים". 
במהלך המפגש זכו הנוכחים לסקירות קצרות מ- 3 
מנהלי יחידות של המרכז הרפואי: ד"ר איל ברבלק- 
מנהל יחידת הגב במערך האורתופדי, ד"ר איילת 
מדברי- מנהלת יחידת הכאב, וד"ר סרג'יו שבתאי – מנהל 
היחידה לשבץ מוחי – שניהם מהמחלקה הנוירולוגית. 
בסיום המפגש הביעו הנוכחים הערכה רבה למסורת 
המפגשים השנתיים, העלו צרכים ושאלות שונות, והודו 
על המידע והידע אליהם נחשפו. עוד ציינו כי חיזוק 
הקשר של בית החולים עם הקהילה הינו בעל ערך 

משמעותי לבריאות האוכלוסייה באזור. 

וביקרה במחלקה לפנימית א', שם פגשה את מנהלת 
המחלקה, ד"ר מרינלה בקרמן, שחלקה עימה את 
סיפורה האישי כמי שעלתה לארץ בשנות ה- 90'. 
לביקור היו שותפים סגן ראש עיריית חדרה, מר 
רומן גישר, והגב' דלי אלי - מנהלת מחוז חדרה 
במשרד הקליטה, וכן הנהלת בית החולים – ד"ר 
אמנון בן משה- המנהל האדמיניסטרטיבי, ד"ר 
אוהד הוכמן- סגן מנהל המרכז הרפואי והגב' דינה 

פיינבלט- מנהלת הסיעוד. 
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אירועים
וביקורים

בטקס חגיגי לחניכה רשמית של המבנה החדש של השירות לבריאות הנפש 
במרכז הרפואי פגשו הנוכחים במבנה רחב ידיים, חדשני, נעים ומסביר פנים. 

במהלך ינואר חגג השירות לבריאות הנפש של המרכז 
הרפואי הלל יפה בטקס רשמי מבנה רחב ידיים, 
מואר, נעים מבחינה עיצובית ובעיקר בולט בתנאי 
המלונאות טובים ביותר של חדרי מטופלים וחדרי 
טיפול. מדובר במבנה שתוכנן בקפידה ובהתאמה 
לצרכי המחלקה, ואשר אויש במהלך השנה החולפת. 
הטקס, כלל הופעת אורח של מטופל לשעבר, 
גילי ליבר- סולן להקת גאיה, שסיפר על החוויה 
שלו במקום שלדבריו "הציל אותו", והנעים לקהל 
משיריו, חלקם נכתבו לאחר הטיפול במחלקה. לבד 
מגזירת טקס חגיגית ומתבקשת, כלל האירוע גם 
סיור במחלקת האשפוז והתרשמות מיצירותיהם של 
מטופלים שהיחידה לטיפול יום בשירות לבריאות 

הנפש מהווה להם מקום מרגוע, מכיל ומאפשר. 

ד"ר לידיה לרנר, מנהלת השירות לבריאות ציינה 
במהלך הטקס כי המעבר למבנה החדש יצר הטבה 
משמעותית מבחינת התנאים הפיזיים בהן טופלו 
המטופלים הפסיכיאטרים, תנאים שלא עלו בקנה 
אחד עם מהות ואיכות הטיפול הרפואי. עוד ציינה 
כי תנאי מלונאות במבנה החדש עוצבו כך שתהיה 
הן למטופלים והן לצוות סביבה נוחה ונעימה  
ובעיקר, מיטבית לטיפול. במהלך הטקס בירכו 
ד"ר מיקי דודקביץ - מנהל המרכז הרפואי וד"ר 
אמנון בן משה, המנהל האדמיניסטרטיבי, שניהם 
ציינו את חשיבות השירות לבריאות הנפש בבית 
החולים. ד"ר בן משה אף הדגיש והבטיח כי הוא 
מקווה שגם מרפאת בריאות הנפש למבוגרים 
תזכה למקום מחודש וראוי. את הטקס הנחתה 
הגב' סיגל אגרי- שביט, מנהל היחידה לטיפול יום.  

יש לציין כי במסגרת המעבר למבנה החדש, שטח 
המחלקה שילש את גודלו, נוספו חדרי טיפול 
ייחודיים )פסיכותרפיה פרטנית, קבוצתית, מתן טיפול 
תרופתי(, והם מותאמים היטב לצרכים הספציפיים. 
בהתאם, גם מספר מיטות האשפוז הוגדל ל-14. 
אין ספק כי שיפור מהותי זה משפיע באופן חיובי 
הן על המטופלים והן על המטפלים אשר נהנים 

מתנאי עבודה אשר הולמים את תפקידם.  

כאמור, המבנה החדש כולל בעצם שתי יחידות, 
יחידה פסיכיאטרית אשפוזית )אשפוז פתוח(, 
וכן מבנה מחלקה חדשה ונפרדת של טיפול יום 
פסיכיאטרי, אשר מספקת תנאים אופטימליים למתן 
טיפול הממוקד בפן השיקומי של המטופלים. שתי 
המחלקות מאירות עיניים מבחינת התנאים הפיזיים 
המעולים, כאשר על תשתית זאת קיים עושר של מגוון 
טיפולים קבוצתיים ופרטניים. עלות המבנה החדש, 
שבעבר שימש את מחלקת הילדים ומלר"ד ילדים, 
הייתה 6 מיליון ₪ )ללא הצטיידות ועלויות תכנון(.

נפש בריאה, 
מבנה חדשני 
וטקס רשמי

האחות האחראית הארצית וראשת מנהלת הסיעוד, ד"ר שושי גולדברג התארחה 
יחד עם פמלייתה ב"הלל יפה" במהלך דצמבר האחרון, מתוך רצון ללמוד 
ולהעמיק את ההיכרות עם העשייה הסיעודית במרכז הרפואי. במהלך ביקורה 
זה, זכתה למצגת מפורטת וכן לסיור מקיף. ד"ר גולדברג הביעה הערכה לעשייה 
הרבה של הצוות הסיעודי בבית החולים ולעומדת בראשו, הגב' דינה פיינבלט.

ביקור סיעודי
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הרצאות מומחי המרכז הרפואי בקהילה במסגרת 
פעילות לקידום בריאות, תופסות תאוצה וקהל אוהדים.

אירועים
וביקורים

המומחים שלנו

הרווח שלהם
הספרייה של בנימינה וגבעת עדה, מרכז ״מלוא״ 
במועצת מנשה, מרכז קיסריה, בית החוגים בעמק 
חפר ובתי ספר בבאקה אל גרביה. כל אלו הם רק 
קצה קצהו של מקומות אליהם הגיעו מיטב מומחי 
המרכז הרפואי הלל יפה בחודשים החולפים לשם 
מתן הרצאות בנושאים שונים. המטרה של פעילות 
זאת, שברוב רובה היא יוזמת המרכז הרפואי הלל 
יפה, היא קידום בריאות בקהילה ובקרב הציבור 
הרחב, מתן הדרכה וכלים בנושאים שונים בעלי אופי 
רפואי, וכן הנגשת מידע רפואי, שעשוי לעיתים להציל 
חיים. מדובר בפעילות בכל טווחי הגילאים שכללה 

בין היתר סדנאות הדרכה להנקה ולעיסוי תינוקות 
)במרכז חדרה(, סדרת הרצאות מומחים בנושא מחלות 
לב, כאב, שבץ מוחי, רצפת אגן ועוד )מועצת מנשה, 
מכון מלוא, ספרית בנימינה - גבעת עדה ומרכז 
קיסריה(, פעילות גופנית לגיל השלישי וייעוץ תרופתי 
)בית החוגים בעמק חפר(, מניעת תאונות באופניים 
חשמליים )באקה אל גרביה( ועוד. פעילות זו, הניתנת 
כיום ללא תשלום, הולכת ותופסת תאוצה, והמרצים 
השונים זוכים להתעניינות רבה ולמחמאות רבות. היא 
מצטרפת לפעילויות נוספות שנעשות על ידי המרכז 

הרפואי הלל יפה לטובת הקהילה והקהל הרחב. 
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אירועים
וביקורים

בפגישה רבת משתתפים, נחנכה פעילות משותפת בין המרכז הרפואי הלל 
יפה לבין עיריית באקה אל גרבייה בנושא חינוך וקידום לבריאות. מדובר 
בשיתוף פעולה, שהחל במסגרת חגיגות ה- 60 להיווסדו של בית החולים 

ואשר מטרתו להדק את הקשר בין המרכז הרפואי לקהילה.

המרכז הרפואי
ועיריית באקה אל גרבייה

בפעילות משותפת 
למען בריאות הקהילה

את הפגישה פתח ראש עיריית באקה אל גרבייה, מר 
מורסי אבו מוך, שבירך את ד"ר מיקי דודקביץ, מנהל 
המרכז הרפואי הלל יפה וכל הנוכחים על היוזמה 
הברוכה. עוד ציין ראש העיר, כי באקה אל גרבייה היא 
אחת מהערים הבודדות במגזר הערבי שנושא הבריאות 
תופס אצלה מקום נכבד, וכי נערכת בה פעילות בתחום 

חינוך לבריאות כבר מגיל גן. 
ד"ר דודקביץ ציין את חשיבות הקשר של בית החולים 
לקהילה בהיבטים של מניעה, קידום בריאות ובהיבטים 
של טיפול בכלל. עוד ציין כי למחלות אין יעד או גבולות 
ברורים, הן פוגעות בילד ובמבוגר, בעשיר ובעני ואינן 

מבדילות בין דת, גזע ומין. 
במהלך המפגש, שחנך את הפעילות המשותפת, 
העבירו בחינניות רבה, בני נוער מבאקה אל גרביה, 
אשר מכהנים כ"שגרירי בריאות" בעיר במסגרת 
פרויקט מיוחד, מצגת שסקרה את כל הפעילות 
בנושא הנעשית בתחום בעיר, פעילות אותה מניעה, 
יוזמת ומובילה ד"ר סיהאם כעכוש-עטמנה – מנהלת 
מחלקת בריאות הציבור בעירייה, אשר זכתה מכל 

הנוכחים למחמאות על פעילותה. 
עוד נכחו במפגש ד"ר אלון נבט – סגן מנהל המרכז 
הרפואי דינה פיינבלט - מנהלת הסיעוד ב"הלל 
יפה", שרה בדש – מפקחת קלינית בהנהלת סיעוד 
ומי שיזמה את המהלך עם ד"ר סיהאם, ד"ר וולביק 
מלשכת הבריאות המחוזית, עדנה רוזנפלד – מפקחת 
בסיעוד בלשכת הבריאות במחוז, וכן אנשי צוות רפואי 
וסיעודי בכירים מ"הלל יפה" שהם גם תושבי העיר 
ביניהם: ד"ר ג'לאל אשקר – מנהל המחלקה לרפואה 
דחופה, ד"ר סייף אבו מוך – מנהל יחידת הכבד, 
רבאב ותאד - אחות אחראית מחלקה כירורגית א', 
חשאן תאופיק – אח מרכז תחום טראומה, ניהאד אבו 
חוסיין – סגן אחות אחראית מחלקה כירורגית א' ועוד. 
מבני המקום, גדשו את האולם מכובדי העיר – אחמד 
מואסי, ד"ר אבו מוך ג'אודת, ד"ר כעכוש ועוד נציגים 

של מוסדות בריאות וחינוך. 

שת"פ בריא – מה בתוכנית? 
במסגרת הפעילות המתוכננת, יועברו קורסי החייאה על 
ידי צוות המרכז הרפואי הלל יפה לאוכלוסייה הבוגרת, 
וכן תועברנה הרצאות לתלמידי יסודי ותיכון בנושא רכיבה 
בטוחה על אופניים חשמליות. מדובר בשני תחומים בהם 
לחינוך האוכלוסייה יש קשר ישיר למניעת היפגעות 
ולטיפול במצבי חרום", מסבירה גב' שרה בדש, "חשוב לנו 
להעביר מסר ברור לנוער כי אופניים חשמליות עלולות 
להיות מסוכנות לבריאות, וכן ללמד יותר ויותר אנשים 
כיצד ניתן לתת עזרה ראשונה ובכך למזער את הפגיעה 
הפיזית האפשרית ולהעצים את  היכולת שלנו לתת לו 

טיפול מיטבי". 
התחלת השת"פ הייתה בהרצאה לילדי בית הספר היסודי "אל 
חיכמה" על ידי מר חשאן תאופיק, בנושא רכיבה על אופניים 
חשמליים, וכן סדנת החייאה ועזרה ראשונה שהועברה על 

ידי מר ניהאד אבו חוסיין לסיירות בטחון של העיר. 
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בפתחה של שנה חדשה ובמסגרת פעילות ייחודית 
לסטז'רים לרפואה במרכז הרפואי הלל יפה, יצאו האחרונים 
לטיול משותף עם ההנהלה ומנהלי המחלקות השונות. 
בתוכנית: סיור מודרך ברחבי המושבה זכרון יעקב ששולב 
ותובל בטעימות של פלאפל, חומוס וגלידה מקומיים, וכמובן 
ביקור ביקב תישבי הסמוך. פעילות זו נוספת לפעילויות 
ייחודיות נוספות לסטז'רים ב"הלל יפה" כגון הצמדת 
רופאים בכירים כחונכים ולמלווים לסטאז'רים בתקופת 
הסטאז', מפגשי היכרות שכוללים העברת תכנים בהתאם 
לצרכי הסטז'רים במהלך שהותם בבית החולים ועוד. 

 טיול
בג׳ינס

המרכז הרפואי קיים "יום פתוח" לסטודנטים
לרפואה לקראת שנת הסטאז'.

תבואו פתוח
בדיקות איידס חינם לקהל הרחב במסגרת יום האיידס הבינלאומי

אירועים
במהלך היום הפתוח, זכו המשתתפים להסבר וביקורים

מקיף על תקופת הסטאז' והאפשרויות הגלומות 
בפניהם במהלכו, וכן למפגש פתוח ובלתי אמצעי 
עם מנהלי יחידות ומחלקות והנהלת בית החולים. 
המפגש, שאכן היה באווירה נעימה וחברית, כלל 
הרצאות קצרות ממנהלי מחלקות ויחידות ב"הלל 
יפה" בתחומי עניין שונים כגון: כירורגיה, פנימית, 
גניקולוגיה ומיילדות, עיניים, נוירולוגיה ועוד.  
הסטודנטים הוזמנו לשאול שאלות ולהתעניין 
בכל נושא הקשור לתקופת הסטאז' וגם לאחריה. 
חשוב לציין כי ההשקעה בסטז'רים ב"הלל יפה" 
היא כבר מזמן סוד גלוי. בית החולים מבצע מזה 
זמן מה מהלכים רבים בכדי ליצור סביבה תומכת, 
אכפתית ואקדמית לסטודנטים המבצעים את 
תקופת הסטאז' בתחומו. החל מיום קבלתם ועד 
לסוף שהותם ב"הלל יפה" זוכים הסטז'רים לליוויי 
של טיוטורים מבכירי הרופאים של המרכז הרפואי, 
לאפשרות לביצוע רוטציה מחוץ לבית החולים, 
לתוכניות טיצ'ינג ייעודיות ותוכניות חניכה אישית, 
לסדנאות מקצועיות בתחומים שונים, לטיולי גיבוש 

עם מנהלי המחלקות ועוד. 
בסיום המפגש, התלוו הסטודנטים שחפצו בכך 
לסיור במחלקות נבחרות ב"הלל יפה", ונשלחו 

לביתם עם שי צנוע.

במרכז הרפואי מטפחים את הסטז'רים 
לרפואה: בפתח ראש השנה, יצאו 
הסטז'רים, מנהלי מחלקות וההנהלה 

לטיול משותף.
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במהלך חודש המודעות לסרטן השד יזמה היחידה 
לדימות שד בשיתוף היחידה לאונקולוגיה והמערך 
הכירורגי פעילות לשם העלאת המודעות לביצוע 

בדיקות לאיתור סרטן השד מבעוד מועד. 
במהלך הפעילות הזאת התקיימה פגישת סגל 
שהייתה מעין מיני יום עיון ובו ניתנו הרצאות 
קצרות ונערך פאנל שאלות ותשובות בנושא סרטן 
השד וההתמודדות עימו. במהלך החודש ניתנה 
האפשרות לבצע התייעצות עם מומחי "הלל יפה"  
במסגרת עמדה שהוקמה בכניסה לבניין אשפוז ב' 
ובה חומרי הסברה שונים. המרכז הרפואי אף יצא 
בקמפיין פרסום קצר בפייסבוק לטובת העלאת 
המודעות לאיתור מוקדם שכותרתו היתה – "בכדי 

שיהיה לך עתיד ורוד". 

בדיקות איידס חינם לקהל הרחב במסגרת יום האיידס הבינלאומי

להוציא חיובי מהשלילי

בכדי שיהיה לך
עתיד ורוד

אירועים
וביקורים לרגל יום האיידס הבינלאומי שחל ב-1 בדצמבר 

בכל שנה, פתח המרכז הרפואי הלל יפה את שערי 
מרפאת האיידס שלנו לביצוע בדיקות איידס, 
ללא תשלום, לקהל הרחב. במסגרת רפואית 
חיובית זו, אף יצאו נציגי מרפאת האיידס לבצע 
בדיקות לסטודנטים במכללה האקדמית נתניה, 
זו השנה השנייה ברציפות. יוזמה שהתקבלה 
בברכה במכללה ומשכה עשרות סטודנטים לבצע 

את הבדיקות. 
מר יהודה חממי, יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה, 
שהתנדב להיות בין הראשונים שייבדקו הודה 
לצוות בית החולים שהגיע לבצע את הבדיקות, 
וקרא לכולם, לא רק סטודנטים, לבוא ולהיבדק.  
ד"ר ולרי איסטומין, מנהלת מרפאת האיידס 
במרכז הרפואי הלל יפה, סיכמה את הפעילות 
באומרה: "הרעיון הוא העלאת המודעות למחלה 
בקרב הצוותים המטפלים, אבל גם בקהל הרחב, 
אנחנו שמחים על כי הירתמותנו לנושא, זכתה 

למענה חיובי".
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את יום האחות הבינלאומי חגגו בבית הספר לסיעוד של המרכז הרפואי 
בסימן העלאת המודעות לשמירה על כבודם של מי שמוגדרים כבני 
הגיל השלישי. בתוכנית: יום פינוק וקידום בריאות לגיל הזהב עבור 
עשרות קשישים  מחדרה ופרדס חנה כרכור. ד"ר מירב בן נתן, מנהלת 
בית הספר: אנו שמחים על שניתנה לנו ההזמנות להוקיר את הקשישים".

יום האחות
למען הגיל השלישי אירועים

וביקורים

"המחווה המיוחדת לשלב את יום האחות בעשייה 
למען הגיל השלישי, יוזמה בה נטלו חלק סטודנטים 
בבית הספר לסיעוד בשיתוף עם הרשויות המקומיות, 
אינה מקרית", כך על פי ד"ר מירב בן נתן, מנהלת 
בית הספר לסיעוד של "הלל יפה" שיזמה את יום 
זה. "בימים בהם ההתעמרות בקשישים במוסדות 
נמצאת בכותרות השכם וערב, שמחנו על כי ניתנה 
לנו הזדמנות להוות דוגמא לאיך ניתן לעשות את 

הדברים אחרת". 
במהלך היום כולו זכו כ-90 קשישים, ליום פינוק 
וקידום בריאות, לכיבוד מפנק, לתחנות בדיקות לחץ 
דם, סוכר ודופק, עיסויים, מניקור, הסבר של רוקח 
על הטיפול התרופתי ולהרצאות בנושאים רלוונטיים. 
את היום חתם טקס חלוקת תעודות ל-6 אחים 
ואחיות מצטיינים בו נכחו מנהל המרכז הרפואי 
הלל יפה, ד"ר מיקי דודקביץ, וכן ראשי רשויות 
ונציגיהם שתמכו בבחירת צוות סיעודי מצטיין 

ממוסדות שונים באזור. 

בית הספר האקדמי לסיעוד של המרכז הרפואי הלל יפה בניהולה של ד"ר 
מירב בן נתן הוא אחד מארבעה מוסדות לימוד והכשרה בארץ שקיבל פרס 
הצטיינות  ממנהל הסיעוד במשרד הבריאות על מאמצי ההכשרה לאחים 
ואחיות בישראל במסגרת תוכנית הקרויה "תוכנית הכוכבים להכשרת אחים 
אחיות לשנת 2017". הפרס ניתן לבית הספר מתוך 24 מוסדות ללימוד 
מקצוע הסיעוד בארץ, והוא מהווה נדבך נוסף במצוינות אותה מפגין בית 

הספר כל העת בכל התחומים. 

בית הספר לסיעוד
כוכב עליון
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אירועים
וביקורים

מחלקת הביטחון של המרכז הרפואי שלנו הופתעה 
לטובה עת בפגישה עבודה עם קציני תחנת חדרה, 
התבקשו אנשי הביטחון לצרף את הנהלת בית 
החולים בסיום הפגישה לשם הענקת תעודת 
הערכה לצוות מחלקת הביטחון וכן לד"ר ג'לאל 
אשקר, מנהל המחלקה לרפואה דחופה, זאת על 
שיתוף הפעולה הרציף והמצוין במהלך שנת 2017. 

תודה
משטרתית

טקס נטיעות ט"ו בשבט התקיים השנה בסימן דאגה לבריאות המטופל, 
אבל גם דאגה לצומח: נטיעת גינה טיפולית בשירות לבריאות הנפש 

ומבצע "להצלת" חצבים. 

נוטעים בשבט

טקס הנטיעות השנתי במרכז הרפואי הלל יפה 
עמד השנה בסימן הדאגה לבריאות האדם ובריאות 
הצומח: הנטיעות המסורתיות נעשו בחלקה הסמוכה 
לשירות לבריאות הנפש, כהכנה לגינה טיפולית עבור 
הבאים ליחידה לשיקום יום. הצמחים הראשונים 
שנטעו היו פקעות צמח החצב אשר הועברו על 
ידי צוות בית החולים, מהשטח הצמוד לגדר ליד 
כביש 2, לאחר החלטה על הרחבת הכביש הסמוך 
לבית החולים שם פרחו מידי שנה. רעיון "הצלת 
החצבים" במסגרת הגינה הטיפולית, הועלה על ידי 
ד"ר נעה ינאי, מנהלת המכון הנפרולוגי, רעיון אשר 
אומץ בחום על ידי מנהלת השירות לבריאות הנפש, 

ד"ר לידיה לרנר, ומנהלת שיקום היום, הגב' סיגל 
אגרי-שביט. בטרם הנטיעות בירך רב בית החולים, 
הרב דובב בינדיגר, ולאחריו ד"ר מיקי דודקביץ - 
מנהל המרכז הרפואי, וד"ר אמנון בן משה - המנהל 
האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי – שניהם שמו 
דגש על החשיבות שבצמיחה ובשגשוג הן בטבע 
והן בכל פעילות הנעשית ברחבי בית החולים למען 
המטופלים. בהמשך, נטעו העובדים את הפקעות 
שהועברו, וכן שתילי תבלין שונים, אותם כאמור, 
בסיוע צוות טיפול יום והגנן הראשי -מר חוסאם 
אבולעפיה, יטפחו במהלך השנה מטופלים בשירות 

לבריאות הנפש. 
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השפים ארז קומרובסקי, אורי )ירמיאס( בורי, 
נוף עת'אמנה איסמעיל ועמוס שיאון, התנדבו 
למען המרכז הרפואי הלל יפה באירוע ההתרמה 
השנתי של עמותת ידידי בית החולים בדצמבר 
האחרון, שבמסגרתו הכינו ארוחת קדרות מרהיבה 
למאות משתתפים. אירוע ההתרמה השנתי היה 
עבור שיפוץ ושדרוג המחלקה לרפואה דחופה 
של המרכז הרפואי, שיפוץ שעלותו הכוללת הינה 
שישה מיליון שקלים, אשר מחציתם ימומנו על ידי 
בית החולים ומחציתם ימומנו על ידי העמותה. 
שר האוצר, משה כחלון, שנולד וגדל בחדרה, הגיע 
לאירוע לברך וריגש את הנוכחים כשאמר: "אני 
נולדתי בהלל יפה, וכך גם אחי ואחיותיי. זהו בית 
החולים של כולנו" הארוחה כללה מאפים וקינוחים 
של קומרובסקי, קדרת דגים ים תיכונית של אורי 
בורי, קדרת אסדו בקר של עמוס שיאון מהלנה 
בנמל ולאפות ממולאות בכל טוב של נוף עת'אמנה.

בין האורחים היו בכירי הרופאים של המרכז 
הרפואי, בתוכם חבר עמותת הידידים פרופ' רפי 
קרסו, ראשי ערים ומועצות, אנשי עסקים מחדרה, 
קיסריה והסביבה, כמו ראש עיריית חדרה צביקה 
גנדלמן, ראש מועצת זיכרון יעקב זיו דשא, השופט 
מוחמד מסארווה, יו"ר מכון הייצוא רמזי גבאי, 
בני משפחת מואסי, עמי וגילה לפידות, אשת 
הקולינריה אירית שנקר ובעלה יאיר מרגלית, 
השופטת בדימוס הילה גרסטל, ומנכ"ל פריגת 

אפרים רנרט.

מנכ"ל המרכז הרפואי הלל יפה ד"ר מיקי דודקביץ 
ויו"ר עמותת הידידים משה מורג, הודו לשר ולכל 
מי שעשה מלאכתו בהתנדבות, השפים, בעלי 
'כוכב הים' בקיסריה, מנחת הערב הילה אלפרט, 
הזמרת מאיה רוטמן ולמאות רוכשי הכרטיסים, 

וסיכמו "תמיד טוב להיות בצד הנותן".

ארבעה שפים

בישלו אירוע תורמים
ותרומות
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ארבעה שפים בישלו ארוחה כתרומה לאירוע השנתי של 
עמותת ידידי המרכז הרפואי למען שיפוץ ושדרוג חדר 
המיון. שר האוצר, משה כחלון, שנולד וגדל בחדרה, ונכח 
באירוע, אמר "בבית החולים הזה נולדתי, זהו בית החולים 

של כולנו". עלות הפרויקט כ-6 מיליון שקלים. 

ארבעה שפים

תורמיםבישלו אירוע
ותרומות
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תרומה מתגלגלת
לקראת השנה החדשה התחדש המרכז הרפואי בתרומה נדרשת במיוחד – 18 כסאות גלגלים, שהוענקו 

בטקס צנוע על ידי צעירי אגודת חב"ד.

רבים מהמטופלים המגיעים למרכז הרפואי הלל יפה נדרשים להסתייע 
בכיסא גלגלים מסיבות שונות. תרומה נדיבה של  צעירי אגודת חב"ד 
בתיווכו של הרב שניאור מעטוף, שליח חב"ד המתנדב בבית החולים, 
הצליחה לקיים מצווה חשובה של תמיכה בחולה באמצעות תרומה 
נדיבה של 18 כסאות גלגלים )ח"י כסאות גלגלים(.  לטקס הצנוע 
בו נכחו גב' דרורה בן מיכאל – סגנית המנהל האדמיניסטרטיבי של 
"הלל יפה" ומר אבי דאדי – מנהל ענף שינוע,  היו שותפים הרב 
מנחם קוטנר-צעירי אגודת חב"ד לנפגעי טרור ומצויני צה"ל,  הרב 
שניאור מעטוף- שליח חב"ד ומתנדב במרכז הרפואי, הרב יוחנן 
בוטמן-מנהל ויו"ר מוסדות חב"ד חדרה, והרב לוי מנדלזון - מנהל 
ארגון ׳לב חב"ד-חסד ומרפא׳. עוד נכחו עובדי מחלקת שינוע, שהם 

המסייעים בהעברת המטופלים ממקום למקום, בין השאר באמצעות כסאות גלגלים. הגב' בן מיכאל הודתה על 
התרומה הנדיבה, וציינה כי בבית החולים תמיד יש צורך בעוד כסאות גלגלים, משום שמדובר במכשיר הנמצא 
בשימוש רב. הרב קוטנר ציין כי הכיסאות הן ציון לתמיכה פיזית , אבל ברור כי התמיכה הנפשית שמעניק הצוות 
חשובה לא פחות להבראת המטופלים. לדבריו הצטרף הרב בוטמן, שאיחל בריאות ורפואה שלמה לכל המגיעים 

בשערי המרכז הרפואי. 

על הקשר בין תמנונים, פגים והגיל השלישי
הפתעה מרגשת ביחידת הפגייה נצפתה עת הגיעו נציגות מרכז מלוא, מרכז לימודי-חברתי לגיל השלישי 

במועצה אזורית מנשה, להעניק כובעים, אפודות ובובות תמנונים לפגים המאושפזים ביחידה.

נציגות המרכז, הגב' רביד שובינסקי- מנהלת הקתדרה, והגב' גלית 
סבג- רכזת התפעול, הגיעו עם שקיות מלאות כובעים, אפודות 
ובובות תמנונים – כולם זעירים, וכולם נסרגו באהבה והקפדה 
רבה על ידי הפוקדים את המרכז מלוא בשגרה, אך גם אזרחים 
ותיקים נוספים, שביקשו להשתתף בפרויקט סריגה ייחודי ביוזמת 
המרכז. הקשר בין המרכז לבין בית החולים נרקם בעקבות פעילות 
משותפת בנושאי בריאות לגיל השלישי שנערכה במכון על ידי 
מומחי הלל יפה. ביחידת הפגייה קיבלו את פניהם מנהל מחלקת 
יילודים ופגים - ד"ר מיכאל פלדמן, וכן האחות האחראית - גב' 
יסמין פרץ, וסגניתה - נדיה קורבי. האחרונים שמחו לקבל את 
התשורה הנדיבה עבור ההורים, תוך התלהבות רבה והבטחה כי 

המתנות הסרוגות יימסרו לכל הורה לפג שיאושפז ביחידה. הבטחה זו מומשה כבר במעמד מסירת עבודות 
היצירה כאשר זוג הורים לפגה המאושפזת ביחידה קיבלו מידי הגב' שובינסקי תמנון וכובע.

תרומה ב"משקל" 200,000 שקל 
משפחת מואסי, הידועה בעיקר בעסקי הבניה ויצור הבטון שלה, סייעה לגייס  200 אלף שקלים מכ- 30 מבתי 
עסק מבאקה אל גרביה והסביבה, זאת עבור פרויקט שיפץ המחלקה לרפואה דחופה. תרומה שהיא "אייזן בטון".

הנהלת המרכז הרפואי הלל יפה יחד עם יו"ר עמותת הידידים, מר משה 
מורג, נפגשה במהלך אוקטובר עם אחמד מואסי, חבר וועד מנהל בעמותה 
ובנו, פטין מואסי שהעניקו תרומה על סך 200,000 ₪ לבית החולים. 
התרומה, שנאספה מכ-30 בתי עסק מבאקה אל גרביה והסביבה, 
הינה עבור פרויקט שיפוץ ושדרוג המחלקה לרפואה דחופה, זאת 
מתוך תחושת שייכות וראיית חשיבות הפעילות מוסד כבית החולים, 
ובעיקר של המרכז הרפואי הלל יפה. מדובר בתרומה המעידה יותר 
מכל, על הרצון של התושבים להתגייס לטובת חדר המיון של המרכז 
הרפואי הלל יפה, הנותן שירותים מידי שנה ליותר מ- 120,000 איש, 
רובם ככולם תושבי האזור. "בהתחשב במי שהשקיע את המאמצים 
לגיוס התרומה המכובדת הזאת, הרי שאין ביטוי מתאים יותר 

לתרומה ולאיש היקר הזה מ"אייזן בטון", ביטוי, ביידיש שמצביע על נחישות, חוזק ועוצמה", מציין מר משה מורג. 
לכך הוסיף ד"ר מיקי דודקביץ, מנהל המרכז הרפואי הלל יפה את ברכתו ושמחתו על הירתמות עשרות בתי עסק 
לטובת פרויקט חשוב זה – שיפוץ חדר המיון. מר מואסי ציין כי אין זו התרומה האחרונה, אלא רק ההתחלה, וכי 

הוא וכל הקהילה שכבר תרמה, תמשיך לתרום ולהתגייס לטובת בית החולים בכל הנדרש בהווה והעתיד.

תורמים
ותרומות
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תורמים
ותרומות

חדש במרכז הרפואי– שימוש בטכנולוגיית לייזר 'קר' סלקטיבי לטיפול 
בלחץ תוך עיני הנוצר כתוצאה ממחלת הגלאוקומה. מחלקת עיניים של 
"הלל יפה" מציעה את השירות לנזקקים לו במסגרת השירותים הניתנים 
למטופליה בבית החולים. הציוד נרכש בסיוע חלקי של עמותת הידידים.

כשטכנולוגית לייזר חדשנית 
ומחלת הגלאוקומה 

נפגשים בבית חולים ציבורי

מחלקת עיניים של המרכז הרפואי הלל יפה 
התחדשה לאחרונה בשני מכשירי לייזר מתקדמים, 
העושים שימוש בטכנולוגיית לייזר "קר" סלקטיבי 
לטיפול בלחץ תוך עיני. מדובר בטכנולוגיה שהיא 
מהעדכניות ביותר בשימוש לטיפול בלחץ תוך עיני 

הנגרם כתוצאה ממחלת הגלאוקומה. 
עלות המכשירים מוערכת בכ-400,000 ₪. עמותת 
הידידים של המרכז הרפואי הלל יפה סייעה אף 

היא במימון הרכישה.   
"מדובר במכשיר לייזר לטיפול במחלת הגלאוקומה", 
מסבירה ד"ר ביאטריס טיאוסנו, מנהלת מחלקת 
עיניים במרכז הרפואי הלל יפה ומומחית בגלאוקומה. 
"המכשיר עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת 
 SLT) ומדויקת של לייזר סלקטיבי "קר" מסוג 
 MLT) MicroPulse -וב ,) Selective Laser Trabeculoplasty
laser trabeculoplasty( – לייזר חדשני המאפשר הורדת 
לחץ תוך עיני בטכנולוגיה הגורמת נזק היקפי 
מינימלי ללא תגובה דלקתית עינית ומאפשר לטפל 
 narrow) גם במקרים מורכבים יותר של גלאוקומה
angle(. בטכנולוגיה זו ניתן טיפול ישיר לאזור בעין 
האחראי על ניקוז הנוזל המימי, הגורם לשיפור 
ניקוז הנוזל מתוך העין. מדובר, ללא ספק, באחד 
הטיפול המתקדמים הקיימים כיום לטיפול בלחץ 

תוך עיני", היא מסכמת.
מר משה מורג, יו"ר עמותת הידידים של המרכז 
הרפואי הלל יפה מציין כי הוא שמח על הרכישה 
ושמח כי לעמותה הייתה יכולה בסיוע שיש בו בכדי 

"להאיר את עיני" המטופלים. 
חשוב לציין כי, עד היום הטכנולוגיה הזו הייתה זמינה 
במסגרות פרטיות לרוב, ומי שביקש להסתייע בה, 
נדרש לבצע אותה במסגרות אלו. טיפולי הלייזר 
האלו מאפשרים להוריד את הלחץ התוך עיני 
למטופלי גלאוקומה במקום תוספת של טיפול 
תרופתי. בנוסף, הטיפולים מאפשרים להוריד את 
כמות התרופות שמטופל גלאוקומה נוטל לצורך 

הורדת לחץ תוך עיני. לעיתים, הטיפול בלייזר אף 
מאפשר לדחות ניתוח גלאוקומה באם נדרש.

היתרונות בטיפול החדשני הם: העדר תופעות הלוואי 
המקומיות הנגרמות משימוש ממושך בתרופות 
הגלאוקומה, כגון אודם או רגישות; אפשרות לביצוע 
טיפולים חוזרים, מכיוון שלא נגרם נזק לרקמה; 
ובעיקר - התערבות כירורגית שאינה פולשנית תוך 

פגיעה מינימלית ברקמות.
"אנו גאים להמשיך להרחיב את השירותים הניתנים 
לקהל מטופלינו בתחום הגלאוקומה", מסכמת 
ד"ר טיאוסנו באומרה: "ברור לנו שמתן מעטפת 
כוללנית, מלאה ומקצועית היא המפתח לטיפול 

נכון ולהבראה". 
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מינויים וקידומים
זה הכל
אנשים

קרן הורביץ
מנהלת משאבי אנוש

החלה עבודתה במוסדנו בתאריך 14.02.2018. 
בוגרת תואר שני במשפטים, מסלול לבוגרי 
מדע המדינה, באוניברסיטת בר אילן, ותואר 
ראשון )BA( במדעי החברה, באוניברסיטה 
העברית, ירושלים. בתפקידה הקודם שימשה 
כמנהלת המחלקה למשאבי אנוש במרכז 
המשולב לרפואה גריאטרית שוהם, פרדס 

חנה, שם עבדה משנת 2009.

אורלי בסיס 
מפקחת קלינית מיילדות, מנהל סיעוד

החלה לעבוד במוסדנו בשנת 1987 כאחות 
מוסמכת במח' טיפול נמרץ לב, בשנת 1989 
סיימה קורס מיילדות ועברה לחדר לידה, 
בשנת 1999 מונתה לראש צוות בחדר 
לידה,  בשנת 2001 מונתה לסגנית אחות 
אחראית חדר לידה, בשנת 2002 סיימה 
תואר שני במנהל מע' בריאות, בשנת 2003 
מונתה לאחות אחראית חדר לידה ובתאריך 
1.3.2018 מונתה לתפקיד מפקחת קלינית 

מיילדות.

רונן אדרי
מהנדס ראשי ומנהל מחלקת בינוי ואחזקה 

החל עבודתו במוסדנו בתאריך 1.1.2018. 
בעל תואר ראשון בהנדסת מכונות 
)בהצטיינות(, אורט בראודה ותואר שני 
במדעי החברה M.A באוניברסיטת חיפה, 
השתחרר מצה"ל לאחר מסלול של 25 שנות 
שירות הכוללות ניסיון רב בתחום הניהול, 
פרויקטים, מחקר ופיתוח, הובלת קבוצה 
מולטי דיסציפלינארית, לניהול תהליכים 
מורכבים, ועוד. עד לתפקידו ב"הלל יפה" 
שימש בתפקיד מנהל תפעול רב תחומי 

בחברה פרטית.

רעיה זנזורי-זיס
רנטגנאית ראשית, מכון הדימות

החלה עבודתה במרכז הרפואי שיבא בשנת 
1993 בתפקיד רנטגנאית, לאחר שסיימה 
לימודי תואר ראשון כרנטגנאית מוסמכת, 
באוניברסיטת בר-אילן. בשנת 2012 החלה 
עבודתה במוסדנו באותו התפקיד. בשנת 
2014 עברה לשמש כמדריכה קלינית 
)רנטגן( ומספר חודשים לאחר מכן מונתה 
לתפקיד סגנית רנטגנאי ראשי א' )דימות(.  
בתאריך 01.01.2018 נבחרה במכרז לתפקיד 

רנטגנאית ראשית א' )דימות(.

רינה אבילביץ
אחות אחראית מחלקה פנימית ג'

החלה לעבוד במוסדנו בשנת 1994 כאחות 
מוסמכת במחלקה פנימית ג', בשנת 1995 
מונתה לראש צוות מחלקה פנימית ג', 
בשנת 2000 מונתה לסגנית אחות אחראית 
מח' פנימית ג', בשנת 2011 סיימה תואר 
ראשון במנהל מערכות בריאות ובתאריך 
1.1.2018 מונתה לאחות אחראית במחלקה 

פנימית ג'.

גלית הרן
אחות מתאמת נושא סכרת 

החלה לעבוד במוסד בשנת 1994 כסגנית 
בפנימית ג', בשנת 2000 מונתה לאחות 
אחראית במחלקה  פנימית ג', בשנת 2003 
סיימה קורס טיפול נמרץ משולב ובתאריך 

1.1.2018 מונתה כמתאמת נושא סכרת.
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זה הכל
אנשים

פרח מנחם
אחות אחראית חדר לידה, 

מחלקת נשים ויולדות
החלה לעבוד במוסדנו בשנת 1992 כאחות 
מוסמכת במחלקת יולדות, בשנת 1996 
סיימה קורס מיילדות, בשנת 1997 עברה 
לחדרי לידה, בשנת 1999 מונתה לסגנית 
אחות אחראית יולדות, בשנת 2002 סיימה 
תואר ראשון בסיעוד, בשנת 2004 מונתה 
לסגנית אחות אחראית חדרי לידה, בשנת  
2018 סיימה תואר שני בניהול מערכות 
בריאות ובתאריך 1.3.2018 מונתה לתפקיד 

אחות אחראית חדרי לידה.

ויקטוריה רטנר
אחות אחראית אשפוז יום המטולוגי 
החלה לעבוד במוסדנו בשנת 1999 כאחות 
מעשית בפנימית ג', בשנת 2004 סיימה 
קורס אחיות מוסמכות, בשנת 2009 סיימה 
לימודי תואר ראשון במנהל מערכות 
בריאות ועברה לפגיה, בשנת 2012 עברה 
למח' אשפוז יום המטולוגי ובתאריך 
1.10.2017 מונתה לאחות אחראית אשפוז 

יום המטולוגי.

אוקסנה פורת
סגנית אחות אחראית מחלקה 

פנימית א'
החלה לעבוד במוסדנו בשנת 2009 כאחות 
מעשית במחלקה פנימית א', בשנת 2010 
סיימה לימודי אחיות מוסמכות, בשנת 
2015 סיימה תואר ראשון במנהל מערכות 
בריאות, בתאריך 1.1.2017 מונתה לראש 
צוות במחלקה פנימית א', ובתאריך 
1.11.2017 מונתה לסגנית אחות אחראית 

במחלקה פנימית א'. 

איליה נסימוב
סגן אחות אחראית מלר"ד

החל לעבוד במוסדנו בשנת 1995 כאח 
מעשי במח' נוירולוגיה ועבר למח' פנימית 
ג', בשנת 1999 סיים לימודי אח מוסמך, 
בשנת 2001 סיים קורס על בסיסי ברפואה 
דחופה, בשנת 2006 סיים תואר ראשון 
בסיעוד, בתאריך 1.1.2017 מונה לאח כללי 
ערב/לילה ובתאריך 1.9.2017 מונה לסגן 

אחות אחראית מלר"ד.

סולימן כאטר
סגן אחות אחראית היחידה לטיפול 

נמרץ לב, מכון הלב
החל לעבוד במוסדנו בשנת 1986 כאח 
מוסמך במח' פנימית א', בשנת 1990 סיים 
קורס על בסיסי בטיפול נמרץ משולב, 
בשנת 1992 עבר למח' טיפול נמרץ לב, 
בשנת 2001 סיים תואר ראשון במנהל 
שירותי בריאות ובתאריך  1.3.2018 מונה 

לסגן אחות אחראית טיפול נמרץ לב.

ניזאר ענאבוסי 
אח אחראי יחידת צנתורים, מכון הלב

החל לעבוד במוסדנו בשנת 1997 כאח 
מוסמך במח' טיפול נמרץ לב, בשנת 2003 
סיים תואר  שני במנהל מערכות בריאות, 
בתאריך 1.3.2018 מונה לאחראי יחידת 

צנתורים.
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ברכות למומחי המרכז הרפואי על קבלת פרס מרצה מצטיין בהוראת 
סטודנטים מטעם הפקולטה לרפואה של טכניון, חיפה: 

ד"ר איל ברבלק – מנהל יחידת גב, המערך אורתופדי.
פרופ' מוטי חלק – מנהל מחלקת נשים ויולדות.

ד"ר מוחמד  טאהא - רופא בכיר, היחידה לאף אוזן גרון וכירורגית ראש צוואר. 
ד"ר שלי ליפמן – רופאה בכירה, מחלקת ילדים.

פרופ' שמחה מייזל – מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב. 

פרופ'/מ יורם פולמן - רופא בכיר, המערך אורתופדי.
ד"ר אסתי שגיא- מאור – רופאה בכירה, מחלקת נשים ויולדות.

פרופ'/מ אלון שרים – מנהל היחידה לאולטראסאונד מיילדותי, מחלקת נשים ויולדות. 
ברכות ליחידה לאף אוזן גרון וכירורגית ראש צוואר על קבלת פרס הוראה 

על הצטיינות בהוראת סטודנטים מטעם הפקולטה לרפואה של טכניון, חיפה.

מינויים וקידומים
זה הכל
אנשים

פורשים לגמלאות

אירנה פולנסקי
אחות מתאמת נושא אונקולוגיה

החלה לעבוד במוסדנו בשנת 2014 כאחות 
מוסמכת באשפוז יום, בתאריך 1.3.2018 

מונתה למתאמת נושא אונקולוגיה. 

ארז קריסי
מנהל תחום יישומים

החל עבודתו במוסדנו בתאריך 01.01.2018. 
בוגר תואר שני )בהצטיינות( במנהל 
עסקים, באוניברסיטת חיפה, ותואר ראשון 
)בהצטיינות( בהנדסת תעשייה וניהול- מגמת 
מערכות מידע בטכניון צבר, עם השנים, ידע 
בתחום פיתוח מערכות מידע, הקמת 
פלטפורמה לשימור ידע, אפיון ופיתוח 
ממשקי אינטגרציה בין מערכות, כמו גם 

.BI ניתוח ופיתוח מערכות

חן קורקוס
מנהל מערך הטקסטיל

החל עבודתו בשנת 2002 כסגן בכיר 
למנהלת משק בית ב', ביום 1.11.2017 
נבחר במכרז לתפקיד מנהל מחסן לבנים 

ומתפרה ב'.

כרמית דרור
מזכירת מכון הדימות

החלה עבודתה בשנת 1998 בתפקיד 
פקידת קבלה ברנטגן, ביום 01.07.2016 
נבחרה במכרז לתפקיד מנהלת מחסן 
לבנים ומתפרה וביום 01.11.2017 נבחרה 

לתפקידה הנוכחי. 

אביעד דבש
סגן מנהל קצין בטחון

החל עבודתו ב 11.07.2017 כסגן קצין 
הביטחון. החל משנת 2010 הועסק 
בבית החולים בתפקידי ביטחון שונים 
במסגרת חברת הביטחון. מונה כסגן 

קב"ט ביולי 2017.
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פורשים לגמלאות
זה הכל
אנשים

אביבה פיטרשו
מנהלת המחלקה למשאבי אנוש

החלה עבודתה במוסדנו בשנת 1974 כפקידת כוח אדם. בשנת 1991 
מונתה כמנהלת משאבי אנוש.  זכתה בתואר עובד מצטיין בשנת 1995 
ובפרס למנהל המצטיין בדרג התיכון בשנת 2010, פרשה לגמלאות 

בתאריך 31.01.2018. 
מתוך דברים שנאמרו על ידי ד"ר אמנון בן משה, המנהל האדמיניסטרטיבי 

על אביבה עם פרישתה: 
"מתחילת דרכי בהלל יפה, למדתי להכיר אותך ולהבין את האיכויות, 
היכולות, הן האישיות והן המקצועיות, ואת העובדה שאנו יוצאים לדרך 
משותפת של עשיה והצלחה. במשך ימים, חודשים ושנים, את שותפה 
מלאה לכל השיקולים ובכל התלבטות ובטרם החלטה, שאלתי אם יש לך 
עצה והמלצה. הוכחת מקצועיות והתמדה, ידע וחריצות רבה, ולא מעט 
חוכמת חיים. בעיקרו, האדם עושה את התפקיד, ואת הוכחת לאורך כל 
השנים, מצוינות, מקצועיות, אחראיות, יעילות, אמינות ומהימנות. היית 
ועודך נעימה ואיכותית, יוזמת ובעלת חשיבה עצמית. מאחל מכל הלב  
בריאות והמשך הנאה הן קרב המשפחה והן בעשייה, גם אם חלקית 

ומדודה. עם המון הוקרה והערכה, והמון המון אהבה אנו נפרדים".

גרינפלד פטר
מהנדס ראשי ומנהל מחלקת בינוי ואחזקה

החל עבודתו במוסדנו בשנת 1984 כמהנדס ביה"ח. זכה בפרס עובד 
מצטיין בשנת 1995 ובפרס מנכ"ל בשנת 1999. פרש לגמלאות בתאריך 

 .28.02.2018
מתוך דברים שנכתבו על ידי ד"ר אמנון בן משה, המנהל האדמיניסטרטיבי 
על פטר: "פטר בעל יחסי אנוש טובים ביותר, נעים הליכות, חביב וידידותי, 
אחראי ומסור. השכיל לפתח מערכת יחסי עבודה וחברות עם כלל חבריו 
לעבודה, כפיפים, ממונים, ועמיתים. תמיד נכון לעזור ולסייע, רגיש וער 
לצורכי הסובבים אותו. במהלך שנות עבודתו הנהיג שיפורים בעבודה 
והשקיע רבות בעבודה ובקידום הנושאים שבאחריותו. זכה להערכה רבה 
גם בקרב גורמים חיצוניים. איש מקצוע ברמה גבוהה מאוד, בעל ידע רב 
בתחומו, שקידם את המחלקה אותה ניהל וכמובן את כל נושא הבינוי בבית 
החולים, וידו הייתה בכל פרויקט- קטן כגדול, במעורבות ברמה האישית 
ביותר. את תוצרי עבודתו כמהנדס בית החולים, ניתן לראות בכל פינה 

ובכל קיר בבית החולים. 

הנהלת המרכז הרפואי וצוות העובדים שולחים איחולים לבביים והרבה בריאות, אריכות 
ימים והנאה מהתקופה החדשה. 
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מזל טוב
לידות

בןאזנגה מאריי
בתאיסקוב גל

בתאיסו טירוורק
בתאיתן גל

בתאלשר נועה
בןבנימינוב ויקטוריה
בתגל אור ירימי ורד

בתגרבר דנילוב רגינה
בתדיין ליטל

בתוולדגבריל וואסן
בןד"ר וילקוף שגב רננה

בןזבולון לימור
בןחייל יניב

בןחמדאן איאד
בתחלפון יעל

בתחליבה רענן
בןיוחננוב חנית
בןיוסף אימאן

בןיוסיפוב שומינוב יעל
בן יוסיפוב לאורה

בןימיני אורה
בןכנעני ראנייה

בתליסר ביאטריסה
בתמיירנץ גיא

בתמאדי סומיה
בןמושקה עטרה

בןנחום זקס קירה
 בתנחשונוב יאנה

בןסייג סהר
בן פלויט חוה

פנקוביץ עדי
בןפרופיס סלביה

בןפריימן פולי שרה
בןקלי אורטל

בתד"ר קוסטיוצ'נקו נטליה
בןרעד רשא

בןרדג'בוב קמילה
בןשדה רונית

בתשיוביץ יקירה דנה
בתשלאונסקי קטיה

בתשלום ירדן
בןשפירו ענת אנסטסיה

 קרן מחקרים
בןאטדגי גיאת שירן

בןבלה הדס
בתחלפון יעל

בתד"ר הילה שרעבי

נישואין
אסעד )מרעי( זינה

לאורה )יוסיפוב( איברגימוב
לגאלי ברכה טל

 קרואני עידן
שושן רותם

עובדים מצטייניםפורשים לגמלאות

זכי גורבאן - החל עבודתו במוסדנו בשנת 1982 כראש צוות 
ניקיון. פרש לגימלאות בתאריך 30.09.2017. 

גלינה אברמוב - החלה עבודתה במוסדנו בשנת 1980 כמרכזת 
משק מחלקתית פרשה לגימלאות בתאריך 31.01.2018. 

רוחמה גרוס - החלה עבודתה במרכז הרפואי הלל יפה בשנת 1999 
ככח עזר באספקה סטרילית, פרשה לגמלאות בתאריך 31.1.2017.

פנינה פסו
אחות אחראית, היחידה לטיפול נמרץ כללי

החלה עבודתה בשנת 1990 כאחות מוסמכת במחלקת טיפול נמרץ כללי, בשנת 1993 
סיימה קורס טיפול נמרץ משולב, בשנת 1999 סיימה תואר ראשון בסיעוד ובשנת 
2006 סיימה תואר שני בניהול  מערכות בריאות. בשנת 2000 מונתה לסגנית א.א. מח' 
טיפול נמרץ כללי, ובשנת 2015 מונתה לאחות אחראית היחידה לטיפול נמרץ כללי, 

פרשה לגמלאות בתאריך 31.3.2018.

פנחס )פיני( בוגנים
רנטגנאי ראשי, מכון הדימות

החל את עבודתו במרכז הרפואי הלל יפה בשנת 1974 כאחראי תחום מקצועי א' 
)אולטרארסאונד(, בשנת 1999 מונה לסגן רנטגנאי ראשי ב' )דימות( , בשנת 2014 מונה 
כ- רנטגנאי ראשי א' )דימות(, בשנת 1992 זכה בתואר עובד מצטיין ופרס המשרד בשנת 

1997, בנוסף לתפקידו שמש בנציג ועד פר"א, פרש לגמלאות בתאריך 31.12.2017.

טובה מתנה
סגנית מנהלת המחלקה למשאבי אנוש

החלה עבודתה במוסדנו בשנת 1978 כפקידת כוח אדם. משנת 1993 מונתה כמנהלת 
מדור עובדים מנהל ומשק. משנת 2008 מונתה כסגנית מנהלת משאבי אנוש ומנהלת 
ענף פר"א. זכתה בפרס משרד כחלק מצוות מחלקת כוח אדם בשנת 1996. פרשה 

לגמלאות בתאריך 31.01.2018.

זהבה טישלר
סגנית מנהלת השירות לפיזיותרפיה

החלה עבודתה במרכז הרפואי בשנת 1995 כ- פיזיותרפיסטית. שמשה כסגנית 
פיזיותרפיסטית אחראית בין השנים 2008-2013,  פרשה לגמלאות בתאריך 30.11.2017.

תאומים

רחל לוי -  החלה עבודתה במרכז הרפואי הלל יפה בשנת 1974 
ככוח עזר מיומן ביחידה להריון בר סיכון, פרשה לגמלאות 30.4.2018.
שמחה עמרם - החלה עבודתה במרכז הרפואי הלל יפה בשנת 1977 
כאחות מעשית במחלקה אורתופדית א', פרשה לגמלאות בתאריך 28.2.18.
מזלוט מרדכייב – החלה עבודתה במוסדנו בתאריך 1.11.1999 

כפועל מאומן ניקיון ופרשה לגמלאות בתאריך 28.2.2018.
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עובדים מצטייניםפורשים לגמלאות
אלו שמעל המצופה

כמיטב המסורת, קיים ההמרכז הרפואי הלל יפה 
את טקס הענקת פרסי הוקרה לעובדים שעבודתם 

התבלטה לטובה בשנה החולפת. 
מקבלי הפרס כללו עובדים מהמחלקות: הנהלה, 
אורתופדית ב', משאבי אנוש, כירורגית ב', ניהול 
סיכונים, השירות לפיזיותרפיה, חדר לידה, תחבורה, 
עיניים, מעבדה כירורגית וכן שני צוותים – צוות 

מעבדת דם וצוות הדרכה להחייאה. 
בתחילת הטקס הוקרן סרט בו נראו המצטיינים 
במהלך עבודתם, תוך ציון הסיבות שבזכותן זכו בפרס. 
ד"ר אמנון בן משה, המנהל האדמיניסטרטיבי של 
המרכז הרפואי, שפתח את האירוע בדברי ברכה ציין 
כי כל אחד מהמצטיינים מגלם סיפור אישי ודרך 
חיים, שעיקרם רצון לעשות ולתרום לארגון, בצורה 
מיטבית ולאורך זמן – איש, איש בדרכו הייחודית. 
עוד הזכיר את דבריו של אלברט איינשטיין שאמר 
שהדרך הטובה ביותר ללמד בני אדם היא לשמש להם 
דוגמא – עניין המשתייך בהחלט לכל מי שקיבל את 
תואר העובד המצטיין. הוא סיכם את דבריו באומרו: 

"בזכות אנשים אלו נוכל כבית חולים להצליח". 
ד"ר מיקי דודקביץ, מנהל המרכז הרפואי, שברך אף 
הוא, ציין בפני הקהל שנכח את הסיפור התנכ"י של 
גדעון , המצביא, אשר על מנת לבחור 300 חיילים, 
בדק אותם לאור הדרך בה בחרו לשתות מים מהנהר. 
"ההקבלה למצטיינים, "ציין ד"ר דודקביץ, "היא כזו 
שמראה כי דרכם של המצטיינים היא לפעמים קשה 
יותר ומורכבת, אבל הנכונות למשימה הופכת אותם 

למובילים, עניין שאינו מובן מאליו". 

הן ד"ר דודקביץ והן ד"ר אמנון בן משה ציינו כי 
במרכז הרפואי ישנם עובדים רבים העושים לילות 
כימים על מנת לתת שירות מיטבי למטופלים ולבני 
משפחותיהם, עניין שהוכח במהלך השנה החולפת 
עת עבר בית החולים את מבדק ההסמכה הבינלאומי 

של ארגון ה- JCI בהצלחה. 
במהלך הטקס עלו לברך גם יו"ר ועד הרופאים, ד"ר 
בוריס איסקוביץ' וכן יו"ר עובדי מנהל ומשק, מר 
אבי קוך. את חלק הברכות חתם מר צביקה הופמן, 
אח במחלקה כירורגית ב', אשר נשא דברים בשם 
כל המצטיינים והבטיח להמשיך להוות מודל ודוגמא 
בכדי לשמר את האמון שניתן לאלו שקיבלו תעודות 
הוקרה על עבודתם, ובכדי לשמור שהמטופל יהיה 

תמיד במרכז. 
את החלק האומנותי של הטקס, סיפקה להקת 'צליל' 
שניגנה ושרה מחרוזת שירים ישראליים להנאת 

הקהל הרב.  

זה הכל
אנשים

במרכז הרפואי קיימו את הטקס השנתי החגיגי להענקת פרסי הוקרה לעובדים 
המצטיינים. אם תרצו לומר בפשטות – אלו שעשו את עבודתם מעל המצופה.

פעולות הדרכה שהתקיימו במרכז הרפואי
קורס גמילה מעישון.	 
סדנאות להתמודדות עם בשורה מרה לצוות רפואי.	 
קורס פיתוח זיכרון לגמול השתלמות – 40 ש"ל.	 
קורס אקסל בהתאמה אישית.	 
קורס יסודות הצילום.	 
סדנאות להתמודדות עם אלימות מטופלים כלפי מטופלים.	 
סדנאות הערכת עובדים למנהלים.	 
הכשרה וריענון נהיגה ברכב תפעולי.	 
קורס פיתוח זיכרון לגמול השתלמות – 40 ש"ל.	 

ימי אוריינטציה טרום קליטה לעובדים חדשים.	 
הדרכות החייאה בסיסית BLS לצוות רפואי ולא רפואי.	 
הדרכות החייאה מתקדמת ACLS לצוותים רפואיים.	 
קורס רוקחות טבעית.	 
קורס אינטגרטיבי בהערכה וטיפול בפציעות 	 

גפה תחתונה.
ניהול הטיפול בכאב.	 
מ.ס.ר על גלגלים- חווית השירות מטפל מטופל במלר"ד.	 

פסח תשע״ח | גליון 57 הלעלון 37    



זה הכל
אנשים

10 דברים שלא ידעתם על: 

ליז משעלי
מנהלת הכספים של המרכז הרפואי

זוגות  שני  ל-4:  ואמא  ליובל  נשואה   43 בת  היא   .1
תאומים )בת-בת, בן-בת(. במקור מאשדוד, כבר 13 שנים 
תואר  חשבון,  ראיית  לימודי  בוגרת  יונה.  כפר  תושבת 

ראשון במנהל עסקים ותואר שני בלימודי המשפט.

2005. עברה אלינו מבית  יפה" היא משנת  ב"הלל   .2
חולים פוריה, שם עבדה כמנהלת כספים שנתיים, ומשם 
משנת  יפה".  ב"הלל  הכספים  מנהלת  סגנית  לתפקיד 

2014 כמנהלת הכספים.

3. למרות שתחת ידיה עובר תקציב של מאות מיליונים 
היא עדיין חושבת שהדבר המאתגר שעשתה בחייה עד 

כה הוא לגדל שני זוגות תאומים. 

4. היא צמחונית מאז ההיריון השני שלה, כ- 8 שנים. 
5. יש לה עוד 3 אחים, כולם גרים וחיים כיום בניו יורק, 
ארה"ב. פעם בשנה היא נוסעת לשם, וכולם ביחד יוצאים 
במקום  שלושה   - שבועיים  של  משפחתית  לחופשה 

אקזוטי כלשהו. 

6. היא אוהבת מאוד ספורט. כל מה שקשור לפילאטיס, 
TRX ורכיבה על אופניים – היא שם. לגמרי.

7. על אופניים, תופתעו לשמוע, היא למדה לרכב 
בגיל די מבוגר )41(, בגלל פחד בסיסי עליו החליטה 
להתגבר בשלב מסוים. היא למדה לרכב, הצטרפה 
 3-4 רוכבת  היא  שבת  כל  ומאז  רכיבה,  לקבוצת 

שעות לפחות. 

בתור  הים.  הוא  ביותר  עליה  האהוב  המקום   .8
אין   – בקיץ  נשמר.  זה  ומאז  הים  ליד  גדלה  ילדה 
שבת שלא מבלה ב"ים". האהבה הזו עברה לילדים.

 1000 מינימום  של  פאזלים  על  "חולה"  היא   .9
חלקים. בניגוד אליה, בני המשפחה הקרובה דווקא 
ממש לא שמחים כשהיא מתחילה להרכיב פאזל, 

כי אז כל השאר "נעלם" ואין עם מי לדבר. 

10.  בספר מחזור של כתה י"ב נכתב עליה: "את 
קולה מעט מאוד תשמע, אך את דעתה בסופו של 
ידעו  אז  יודע שכבר  אותה  מי שמכיר  דבר תדע". 

לתאר את מי שהיא מהבחינה הזאת.  

"כולנו יחד תחת מטריה אחת"
אפילו מזג אוויר שאמור היה להיות מעט גשום לא הרס לכל מנהלי 
המחלקות, היחידות והענפים מכל הסקטורים שיצאו יחדיו במהלך 
נובמבר ליום גיבוש מהנה במיוחד בזיכרון יעקב. אז מה היה שם: 
קצת היסטוריה משולבת בהליכה רגלית, מעט עננים שמאחוריהם 
התעקשה השמש להפציע בכול זאת, חברותא מצוינת, אוכל טעים 

והרבה מצב רוח טוב. כן ירבו. 

הן משלנו
קבוצת כדור - רשת בנות עושה חיל

לפני כשנה וחצי התגבשה קבוצה של שחקניות כדור רשת במסגרת משחקים למקומות עבודה 
במרכז הרפואי הלל-יפה. הקבוצה מונה 11 שחקניות מכל הסקטורים במרכז הרפואי והיא מנוהלת 
על ידי יריב אריה. חברות הקבוצה מתאמנות אחת לשבוע בסיועו של מאמן צמוד ועושות כמיטב 
יכולתן לייצג את בית החולים נאמנה בכל משחק ומשחק בליגה. האימונים גם מניבים פירות 
ספורטיביים – בארבעה מתוך 7 משחקי הליגה למקומות עבודה בכדור-רשת נחלה הקבוצה 4 
ניצחונות מוחצים נגד קבוצות בעלות ניסיון עשיר משלהן. המטרה שסימנו לעצמן חברות הקבוצה: 
לשחק בפייל אופ נגד קבוצות על מאזור השרון.  צוות השחקניות מייצגות את המרכז הרפואי 
הלל יפה בכבוד וגאווה, ובסיוע כספי  ומורלי של הנהלת המרכז הרפואי. חברות הקבוצה: הילה 
בן שבת )קפטנית(, אלקה עמרם, עדנה אפללו, אורלי ביבס, יהודית אברם, ליאת אדרי, ורד מאיר, 

סיגלית זיגדון, זאנה יחיאלוב, טלי קשתי, סול כהן. 
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הנהלת המרכז הרפואי והעובדים מביעים תנחומים 
ומשתתפים בצערם של העובדים על פטירת יקיריהם:

משתתפים בצער

במות אמואביסהול ציון
במות אמהאברמוביץ יפה

במות אביו אדרי אביב
במות אחותואוהד אסתר

במות אביהאליגובה נטלי 
במות אביהאלמור רות 
במות אחותהאשורוב חוה

במות אביהבגליקוב דינה
במות אחיהבלאו נדג'ה

במות אחיוגל שרון
במות אחיהבנדט שרה
במות אביודרורי יובל

במות אחיהחיות מרי
במות אחיוחשאן תאופיק

במות אמוטגיה אבי אברהם
במות אמהטטיאנה שוורצמן

במות אחיוטפירו חנניה
במות אביהיהושוע שרית

במות אמומחאמיד בילל 
במות בתהמרדכייב ילנה
במות אביהנפתללייב נלי

במות אביהסגל רותי
במות אמהעימנילוב מזל
במות אביועשרי רחמים

במות אמהרדג'בוב קמילה
במות אמהרחמניאב זולפיה )זהבה(

במות אמהקפליצר בת חן
במות בעלהרבינוביץ מריה 

במות אביהשגיב נילי
במות אחיהשכטר יפה

במות אביושרף ליובוב
במות בעלהתירם נורית

קרן מחקרים
במות אביואברמוב אלכסנדר

במות אמהד"ר סמארה חאזם
במות אמועמאש עראפת

זה הכל
אנשים

טקס הוקרה לעובדים שמלאו 25 שנים לעבודתם 23.1.18
בשירות המדינה.

הענקת מלגות ע"ש רוני שלם לעובדי מנהל ומשק 23.1.18
שילדיהם לומדים באקדמיה.

במסגרת יום המאבק באלימות נגד נשים נערך יום 7.12.17
עיון לכלל העובדים והגמלאים במהלכו הוקרן הסרט 
"סופרז'יסטיות". בסיום היום המשתתפים הוזמנו 

לארוחת צהריים. 

קליטה של כ–40 מתנדבי שירות לאומי במרבית ספטמבר 17
מחלקות בית החולים, ביניהם כ-10 שעברו הכשרה 

ייעודית  לתפקיד מסייעים רפואיים. 

יציאה לדרך עם 2 מיזמי התנדבות חדשים:תחילת 2018
עמיתי מלר"ד - לרווחת מטופלי חדר מיון. 	 
מלווי החלמה – לרווחת מטופלי מחלקה אורתופדית, 	 

מתוך כוונה להרחיב את המיזם למחלקות נוספות.

פעילויות רווחה ושוויון מגדרי

פעילות התנדבות
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הלל יפה משקיע שישה 
מיליון שקל בשדרוג המיון

רצו להיות חלק מהחגיגה:
התינוקות החדשים של 2018
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כתבו עלינו
בעיתון

רצו להיות חלק מהחגיגה:
התינוקות החדשים של 2018
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אלינה היקרה מנהלת השירות הסוציאלי,

תודה רבה לך על השירות החם, דואג והאוהב. עזרתך 
וטיפולך הפךכו את כל הסיטואציה הזאת להרבה יותר 

נעימה והרבה פחות מפחידה. 
תודה על הכל והמשיכי בעבודה הנפלאה שאת עושה. 

מ.ק אביאל

לכבוד
מנהל מכון הלב 

פרופ' שוטן, פרופ' מייזל, ד"ר יניב לוי ושאר הצוות הנפלא 
העוסק במלאכה.

אני מבקש להביע תודתי והוקרתי על הטיפול המיוחד והמהיר 
באירוע הלב בו טופלתי במחלקתכם, לאזרח בגילי המתקדם 

היתה זו חויה של ארץ ישראל במיטבה על כל המשתמע מכך. 
יחס אוהד, חם ומסור של כל צוות המטפלים תודה רבה! 

ח.פ פרדס חנה

לכבוד
מחלקת כירורגיה ב' 

הנדון: הערכה על הטיפול המסור מכל צוות 
המחלקה.

כבר אין ניסים בעולם אך יש מופלאות, תחת 
ידכם הטובות רואים תוצאות. 

אין מילים לתאר את מלוא הערכה, גם אם נביע 
שוב ושוב תודה וברכה. 

תודה על הטיפול, תשומת הלב והבהרות. 
תודה רבה על אכפתיות ומסירות. 

אתם באמת מלאכים על פני האדמה. 

בהערכה עמוקה.
מ.פ מכמורת

לכבוד
הנהלת המרכז הרפואי הלל יפה

מר דויד ימהרן עובד במחלקה 
הנפרולוגית בה הנני מטופל מזה 9 

שנים, במשך שנים ארוכות וקשות אלו 
זוכים שאר מטופלי הדיאליזה ואנוכי 
למאור פנים, עזרה, נכונות ולמסירות 
הראויים לשבח מצדו של מר ימהרן. 

מעבר לעבודתו המבורכת במחלקה הוא 
נעים הליכות, מציע תמיכה וסיוע ותמיד 

בחיוך וברצון טוב.
כל אלה – אינם מובנים מאליהם ואני 

רוצה להביע בפניכם את הערכתי 
ולהוקיר לו תודה מעומק הלב. כן – ירבו,

בכבוד רב
נ.כ חדרה 

אומרים תודה
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לכבוד: מחלקת פנימית ג'

למלאכים ולמלאכיות בלבן, אחיות/ אחים, רופאות/ רופאים, 
כוחות העזר וכל שאר עובדי המחלקה. אין מילים בפינו לתאר 

עד כמה אסירי תודה אנו על הטיפול המסור שהענקתם 
לאמא שלנו. נוכחותנו הרבה במחלקה רק גרמה לנו להבין 
עד כמה עבודתכם היא עבודת קודש. ממוקדים במטרה, 

אבל מבינים שחשובה לא פחות היא הדרך, שמירה על כבוד 
החולה ורווחתנו היו לנגד עינכם מהרגע הראשון. סבלנותכן 

לשאלותינו הקשות ומתן הסבר בכל רגע נתון ובכל שעה 
רק הופכים את הלא ידוע לברור יותר ומאפשרים את הבנת 

"התמונה" בצורה מיטבית.
המשיכו במלאכתכם החשובה, התמידו באיכות הטיפול, 

השאירו מקום ויחס גם לבני המשפה אין ספק שזו מחלקה 
של איכות ומצוינות ודוגמא ארצית לאיך מעניקים טיפול 

שהחולה ובני משפחתו במרכז.

יישר כוח המון תודה 
א.ב.נ פרדס חנה כרכור 

לכבוד
הנהלת המרכז הרפואי הלל יפה

 .MRI ברצוני להודות על היחס המסור והמקצועי של צוות
בתאריך 10.12.17 בעלי ואני הגענו לביצוע בדיקת MRI ומצאנו 

צוות מדהים ביותר שעזר לנו מעל ומעבר למצופה. ברצוני 
להודות באופן אישי לרנטגנאי גדי בן יצחק ורפי וימיניץ, 

למזכירה דקר קדוש שקיבלה אותנו עם הרבה רגישות 
וסבלנות, למזכירה רונית אסולין שליוותה אותנו טלפונית 

במהלך שבועיים עד שקיבלנו את כל המידע והכל עם המון 
אמפטיה ורצון לעזור. בעלי עבר את הבדיקה בהצלחה ויצאנו 

עם חיוך גדול מהיחס החם שקיבלנו מהמכון.

בברכה
נ.ג אור עקיבא 

לכבוד מחלקת עיניים, המרכז 
הרפואי הלל יפה

שלום רב, בקרנו בלילה אצל 
הרופא, ד"ר גרסיה אלחנדרו 

עקב פגיעה בעין. מזמן לא יצא 
לנו להתקל ברופא כל כל נחמד 
ואדיב, הוא הסביר את הדברים 
בצורה כל כך בהירה וסבלנית, 

טיפל בעדינות והעניק יחס 
מדהים. באמת כל הכבוד לו! 

תודה רבה, 
נ.ש נתניה  

לכבוד מחלקת ילדים

שלום רב, בני התאשפז במחלקת 
ילדים, ולאחר האשפוז ברצוני 

לומר תודה מיוחדת לצוות האחיות 
במחלקה ובמיוחד לשתי אחיות 

מדהימות שליוו אותנו קרן ושחר 
דר, קיבלתי מהם שירות חם ואדיב 

ומענה לכל שאלה שהיתה לי. 
הנוכחות והיחס שלהם הקלו על 

השהות שלי במחלקה. כן ירבו 
אחיות מדהימות כאלו.

תודה רבה מכל הלב
ס.ב חדרה
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אורתופד

צריכים ייעוץ רפואי? חוות דעת נוספת? המרכז 
הרפואי הלל יפה מעמיד לרשותכם את סגל הרופאים 

כאן קרוב לביתכם!
טיפול מקצועי ומסור ברמה גבוהה	 
המכשור הרפואי המתקדם ביותר 	 
ניתן לפנות ישירות ללא טופס התחייבות 	 

    של קופת החולים

לתיאום תור התקשרו: 

04-6304252

נוירולוג

גסטרואנטרולוג

רופא ב"הלל יפה"
הכי טוב הכי קרוב!

קרדיולוג

רופא
עיניים

* קיימת אפשרות לבדיקת קבלת החזר כספי של עלות הביקור     
   מהמבטח הרפואי

* עלות הבדיקה היא עבור בדיקת רופא בלבד ללא שירותים נלווים

רופא  לבדיקת  תור  הזמינו 
במחיר סמלי של *100 ₪ בלבד!


