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רואים את הנולד
ואת היולדת!

חדרי הלידה ומחלקת היולדות 
"נולדים מחדש": עמ' 17-16

הבסיס לאבחון וריפוי:
מערך הדימות בוולפסון בלעדיהם אין כירורגיה.1012

ביקור בחדרי הניתוח 
מקצוענים אחד-אחת.

ברכות למינויים החדשים! 6



עובדי ועובדות המרכז הרפואי וולפסון,

הבסיס להצלחת המרכז הרפואי ולצמיחתו הוא ההון 
האנושי: צוות מוביל, מקצועי ומיומן של מנהלים ועובדים 
בכל התחומים. במהלך החודשים החולפים קלטנו שורה 
של מנהלים מצוינים, הן במסגרת ההנהלה הבכירה, הן 

בתחום הרפואי והן בתחום המנהלתי.
האיכות המקצועית והאנושית של הצוות שלנו בוולפסון 
באה לביטוי בקשת נרחבת של עשייה מעוררת השראה; 
מהמספר הרב של מינויים אקדמיים בכירים מבין רופאי 
בית החולים, ועד לפעילות התנדבותית בעמותת "הצל 
ליבו של ילד", שמרכזה כאן בוולפסון. במסגרת זו יצאו 
לאחרונה אנשי צוות שלנו לטנזניה במשלחת הומניטרית 

להצלת ילדים – גאווה לכולנו!  
ברכות למנהלים ולעובדים החדשים, למרצים שלנו בבית 
הספר לרפואה, ולכולכם – תודה על השותפות שלכם, כל 
אחד בתחומו וכל אחת בתחומה, למען הצעדת המרכז 

הרפואי שלנו קדימה. 
לפנינו אתגרים ופרויקטים רבים ומרגשים. המרכז הרפואי מצוי בעיצומה של תנופת צמיחה ופיתוח, 

שאת פירותיה נראה בעתיד הקרוב והרחוק. 
בית החולים לילדים ע"ש סילבן אדאמס מתקדם לכדי סיום בניית השלד. הקמנו יחידת צנתורים חדשה 
ומתקדמת. השקנו את חדר המיון החדש. פתחנו מרפאת כאב חדשה. אנו מפעילים את החדר הפליאטיבי 
החדש בחדר המיון. בחודשים האחרונים הרחבנו עוד שירותים המציבים אותנו בקדמת הרפואה: כחלק 
ממרכז הלב והטיפול הנמרץ, שירות האקמו שלנו הורחב לבתי חולים אחרים להצלת מטופלים במצב 
קשה מאוד. הרחבנו את שירותי האבחון האונקולוגי-מולקולרי ברפואה מותאמת אישית ואת שירותי 
האבחון הגנטי בהריון ובתחומים אחרים. כיום אנו מספקים שירותי אבחון פתולוגי תוך 24 שעות מביצוע 
הבדיקה, וזאת בכלל השירותים הרפואיים כולל ביופסיות שד. הרחבנו את שירותי ה-MRI לשעות הלילה 

המאוחרות... ועוד היד נטויה.
מחלקת היולדות שלנו מצויה בתנופת התפתחות: הוספנו שירותי "אפס הפרדה" ליולדות, גם בניתוח 

קיסרי, ולידה בניתוח קיסרי ידידותי, יחד עם שירותי מיילדת חדשים. 
אנו שמים דגש בנושא חוויית המטופל, תחום שאני מאמינה שמייחד אותנו מול בתי חולים אחרים - וזאת 
בזכותכם, הצוות החם והמשפחתי כאן. העלינו קמפיין מוצלח בנושא, אנו מקיימים הדרכות במחלקות 
ומיישמים שורה של צעדים לחיזוק חוויית המטופל בוולפסון. לדוגמה, קיצור תורים לניתוחים ומרפאות 

ופרסום זמני המתנה באתר כשירות למטופלים שלנו.
כחלק מתפיסה זו, בימים אלה אנו מסיימים לבנות ולהקים את מרכז המידע, השירות ומיצוי הזכויות 
החדש של המרכז הרפואי, אשר ימוקם בלובי הכניסה לבית החולים. מטרתו של המרכז להעניק לציבור 
מטופלינו ובני משפחותיהם גישה נוחה, יעילה ומהירה למידע חשוב הקשור במיצוי זכויות רפואיות, 

התנהלות במהלך האשפוז, מידע על פרוצדורות המתבצעות במרכז הרפואי, ועוד. 
שדרוג העשייה נעשה בחתך רחב של כלל פעילות בית החולים, וכולל גם הכשרות והדרכות לצוות. 
הסדנאות למניעת הטרדה מינית ואלימות הן רק דוגמה אחת לכך. לאחרונה החלה לפעול בהיקף נרחב 
היחידה לבטיחות המטופל וניהול סיכונים, שאין צורך להכביר מילים על חשיבותה הרבה לתהליך למידה 

ושיפור איכות הטיפול הרפואי. 
מרכיב חשוב באיכותו של מרכז רפואי הוא מוכנות לכל תרחיש. גם בכך אנו משקיעים ללא פשרות: 
תרגלנו מתקפת סייבר, אנו נערכים לבקרת משרד הבריאות ומתכוננים לתרגיל רחב היקף לשעת חירום, 

שצפוי להתקיים בקרוב. 
תוך כדי העבודה היומיומית המגוונת, אנו שמים דגש גם על חיזוק הקשר עם גורמי מפתח ובעלי השפעה 

בחברה הישראלית – ביניהם מקבלי החלטות, מובילי מדיניות, תורמים, מובילים חברתיים ועוד.
כפי שהצהרתי עם כניסתי לתפקיד, מטרתי היא להוביל את המרכז הרפואי וולפסון אל השורה הראשונה 

של בתי החולים בישראל. ביחד עמכם, ללא ספק, אנחנו עושים זאת!

שלכם,
ד"ר ענת אנגל
מנכ"לית המרכז הרפואי וולפסון

דבר המנהלת

בשער: חדרי הלידה ומחלקת היולדות 
בוולפסון מציעים חוויה מותאמת ליולדת 
הן בלידה והן בשהייה. כתבה בעמ' 17-16
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וולפסוניּוז

בנוכחות  הושק  בוולפסון  המיון החדש  חדר 
מנכ"לית המרכז הרפואי, ד"ר ענת אנגל, חברי 
הנהלת המרכז הרפואי וראש מנהל התכנון והבינוי 

במשרד הבריאות, אבי בן זקן. 
המלר"ד )המחלקה לרפואה דחופה( שופץ במשך 
מספר חודשים, במטרה להעניק למבקרים ולבני 
משפחותיהם את סביבת הטיפול הנוחה והנעימה 
ביותר, כחלק מתפיסת חוויית המטופל שמובילה 
ד"ר אנגל מאז כניסתה לתפקיד. מנהל המלר"ד, 
ד"ר משה שריסט, ציין כי וולפסון הציג שיפור 
מרשים – שלישי בישראל – בכל מדדי השירות של 
משרד הבריאות בחדרי המיון.  אבי בן זקן, שייצג 
את משרד הבריאות בטקס, הדגיש כי "תנופת 
הפיתוח וההתחדשות במרכז הרפואי וולפסון 
מורגשת מאוד באחרונה. ללא ספק, נוכחותה 
של מנכ"לית המרכז הרפואי מורגשת מאוד, ואני 
צופה התקדמות גדולה בכל התחומים". ד"ר אנגל 
ציינה כי תמשיך את תנופת הפיתוח וכי בכוונתה 
"לקדם בעוצמה ובעקביות, שלב אחר שלב, את 
כל מרכזי הטיפול החשובים – לרווחת באי המרכז 
הרפואי ובני משפחותיהם, וכמובן, לרווחת עובדי 
וולפסון, שאני מתרשמת מאוד מרמת המוטיבציה 

והשירותיות שלהם". 

לרווחת המטופלים והמשפחות: חדר מיון חדש הושק בוולפסון

יחידת צנתורים חדשה בניהולו של ד"ר ולדימיר תורקישר נחנכה לאחרונה 
בבית החולים. פרופ' יוסף רוזנמן, מנהל מכון הלב, ציין במהלך ההשקה 
כי "הושם דגש מרכזי על רכישת ציוד מתקדם, מהשורה הראשונה בארץ, 
המאפשר הדמיה מתקדמת וברורה במיוחד של הלב לפני הליך הצנתור  
ובמהלכו, כמו גם דגש על הנושא של הפחתת קרינה לרווחתם של העובדים 
והמבקרים". בטקס נכחו ד"ר מיכאל גייסט – יו"ר ועד רופאי וולפסון ומנהל 
היחידה לאלקטרופיזיולוגיה, ד"ר ליאור ששון  – מנהל המחלקה לניתוחי לב, 
ד"ר ליסה מנביץ' – רופאה בכירה במכון הלב, גדי דוידוביץ' – מהנדס המרכז 
הרפואי, אלון רויז – מנכ"ל תאגיד הבריאות בוולפסון, ד"ר שירי טננבאום וד"ר 
איריס קלירס – סגניות מנכ"לית בית החולים, אורנה צבי – מנהלת הסיעוד, 
רחלי אסא – סגנית המנהל האדמיניסטרטיבי, חברי הנהלה נוספים וצוות 
העובדים ביחידה לצנתורים. ד"ר ענת אנגל, מנכ"לית המרכז הרפואי, ציינה 
כי תנופת הפיתוח וההתחדשות בוולפסון הן רק בתחילתן. "אני מברכת על 
מקצועיות הצוות של מכון הלב ויחידת הצנתורים – אחד ממוקדי המצוינות 

הבולטים שלנו, ומודה לאנשי ההנדסה על הליך הבינוי הקפדני". 

מימין:  גדי דוידוביץ׳ – מהנדס בית החולים, ד"ר ענת אנגל – מנכ"לית וולפסון, שירה שילה – אחות אחראית במיון וולפסון, 
רחלי אסא – סגנית המנהל האדמיניסטרטיבי, אורנה צבי – מנהלת הסיעוד, ד"ר משה שריסט – מנהל המלר"ד

יחידת צנתורים חדשה 
נחנכה במרכז הרפואי

מחלקת אף אוזן גרון והמחלקה לכירורגיה אורולוגית בוולפסון חודשו ושופצו 
באחרונה, בזכות תרומה שהגיעה דרך עמותת ידידי בית החולים בהובלת היו"ר 
בן-חור ירושלמי ומנכ"לית העמותה חנה גוכשטט. המחלקות החדשות שופצו 
לפי סטנדרטי האיכות המחמירים ביותר והן מספקות כעת סביבה אסתטית 
ונעימה, בנוחות ובבטיחות מרביות עבור המאושפזים ובני משפחותיהם. 
המחלקות המשופצות נחנכו בטקס קצר בנוכחות נציגי משפחת התורמים, בני 
הזוג סוזן וישראל ויינשטוק, הנהלת המרכז הרפואי וחברי עמותת הידידים. 
פרופ' יהודה רוט, מנהל המחלקה לאא"ג, הודה למשפחת התורמים שבזכות 
חזונה וידידותה עם המרכז הרפואי וולפסון, התאפשרה התנעת התהליך של 

חידוש המחלקות, בשיתוף עם משרד הבריאות ועם עידת התביעות.

מימין: חנה גוכשטט – מנכ"לית עמותת הידידים,  סוזן וישראל ויינשטוק – נציגי משפחת 
התורמים, בן-חור ירושלמי – יו"ר עמותת הידידים, פרופ' יהודה רוט – מנהל המחלקה לאף 
אוזן גרון,  ד"ר ענת אנגל – מנכ"לית המרכז הרפואי וולפסון, ד"ר אלכסנדר ציביאן – מנהל 

המחלקה לאורולוגיה, גדי דוידוביץ' – מהנדס המרכז הרפואי

הנהלת וולפסון וצוות מכון הלב ביחידת הצנתורים החדשה

בזכות ידידי אמת
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השר והמנכ"לית  שר הכלכלה, אלי כהן, 
נפגש במשרדו עם מנכ"לית וולפסון, ד"ר ענת 
אנגל, במטרה לדון בעתידו של המרכז הרפואי 
ובאפשרויות הפיתוח וגיוס המשאבים. השר כהן, 
יליד חולון ותושב העיר, הביע רצון ומחויבות 
להיות שותף בהליך ההתחדשות והפיתוח של בית 
החולים. לדבריו, "אני רואה עצמי שותף בפיתוח 
והשקעת משאבים במרכז הרפואי וולפסון, ואין לי 
ספק שנראה צמיחה משמעותית במהלך השנים 

הקרובות". 

אשרוב,  ז'ק  ד"ר 
המנהל המיתולוגי של 
חדר המיון בוולפסון, 
בגיל  לעולמו  הלך 
72 והותיר את חבריו 
הרבים בבית החולים 
המומים וכואבים. ד"ר 
לפני  פרש  אשרוב 
מעבודתו  כשנתיים 
בבית החולים לאחר 
כשלושים שנות עבודה. הוא נודע כאחד ממובילי הרפואה הדחופה 
בישראל, מומחה מספר אחת בארץ לשימוש בחומרים לא חוקיים 
בספורט וכמי שכיהן שנים כיו"ר הסוכנות למניעת סימום בספורט 
בישראל, עבד בצמידות לוועד האולימפי וכיהן כיו"ר הוועדה הרפואית 
בהתאחדות לכדורגל. ד"ר אשרוב היה לא רק רופא משכמו ומעלה 
ואיש מקצוע מעולה אלא אדם מלא חיים, בעל חוש הומור ויחס 
אנושי, אהוב על מטופליו ועל עמיתיו. הליכתו מאתנו מהווה אבידה 

גדולה, ואנו משתתפים בצער המשפחה.
יהי זכרו ברוך. 

סגן שר הבריאות ביקר בוולפסון

לאפריקה, מכל הלב
קרדיולוג הילדים ד"ר עקיבא תמיר ומנתח הלב ילדים ד"ר ליאור ששון, שניהם 
מהמרכז הרפואי וולפסון, יצאו במשלחת הומניטרית לטנזניה יחד עם צוותים 
רפואיים נוספים של המרכז הרפואי על מנת לטפל בילדים הסובלים ממחלות 
לב וממומי לב מורכבים וקשים. הנסיעה התקיימה במסגרת פרויקט "הצל 
ליבו של ילד" להצלת חייהם של ילדים חולי לב ממדינות העולם השלישי, 
שמרכזו בוולפסון. עד כה נותחו בהצלחה במסגרת הפרויקט למעלה מ-4,700 
ילדים מעשרות מדינות. "אנו גאים במצוינות המקצועית ובניסיון רב השנים 
שקיימים במרכז הלב לילדים בוולפסון, ושמחים על ההזדמנות שניתנת לנו 
לעזור לילדים בארץ ובכל העולם ולהציל את חייהם", אמרה מנהלת בית 

החולים, ד"ר ענת אנגל, במעמד הפרידה מהמשלחת )בתמונה(.

סגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, ביקר בוולפסון בלוויית חברי ההנהלה 
וד"ר ענת אנגל וסייר בין היתר במכון הדיאליזה, במכון הדימות, במחלקה 
לריאות וטיפול נמרץ נשימתי, במחלקה כירורגית א' וביחידת הפלסטיקה. 
אל הביקור הצטרפו ראשת חטיבת בתי החולים הממשלתיים, ד"ר אורלי 
ויינשטיין, המנהל האדמיניסטרטיבי בוולפסון, יניב פוגל, וסגניתו רחלי אסא, 
מנהלת הסיעוד, אורנה צבי, סגניות המנכ"לית – ד"ר שירי טננבאום וד"ר איריס 
קלירס, מהנדס המרכז הרפואי גדי דוידוביץ׳, מנהל תאגיד הבריאות אלון רויז 
ומנהל מערך האבטחה ניר כץ. ליצמן ציין כי יש לו אמון רב בהנהלה החדשה 
של בית החולים ואמר כי "בשנים הקרובות יהיה בית החולים במרכז תשומת 

הלב של משרד הבריאות, לרבות פיתוח תשתיות וחיזוק המשאב האנושי".

ד"ר ז'ק אשרוב ז"ל 

רב  רפואי  כנס  לב   אל  מלב  רפואה 
מחלות  בנושא  קהילה,  לרופאי  משתתפים 
לב ומחלות קרדיווסקולריות, נערך בוולפסון 
והועבר ברובו על ידי טובי המומחים של המרכז 
הרפואי. בין המרצים: פרופ' יוסף רוזנמן, מנהל 
המערך הקרדיולוגי ויו"ר הכנס, ד"ר דב גביש, 
א', ד"ר הלל שטיינר,  מנהל מחלקה פנימית 
לאלקטרופיזיולוגיה,  ביחידה  בכיר  רופא 
ביניים  לב  יחידת  מנהל  גייסט,  מיכאל  ד"ר 
בשירות האלקטרופיזיולוגי, וד"ר ליסה מנביץ, 
הקרדיולוגי. במערך  לב  למחלות   מומחית 

השתלות: מדברים על זה  יום עיון בנושא 
השתלות ותרומת איברים התקיים בוולפסון ודן 
בהיבטים שונים של הנושא. היום נערך במסגרת 
חטיבת סיעוד המבוגר ובניהולה של נטלי כתריאל, 
מתאמת ההשתלות בבית החולים. בכנס נכחו 
סטודנטים ממסלולים שונים של הסבה אקדמאית 
ותלמידי קורס על בסיסי בטיפול נמרץ של צה"ל.

על חמישה תחומים רפואיים: כירורגיה, אונקולוגיה, לאחרונה לאוויר. האתר נגיש בשפה הרוסית וכולל דגש אתר תיירות מרפא של המרכז הרפואי וולפסון עלה חדש: אתר תיירות מרפא
אתם מוזמנים לבקר ולהתרשם:  wolfsonhealth.comאורולוגיה, גינקולוגיה ואורתופדיה. 

כנסים וביקורים
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מינויים חדשים

הנהלת בית החולים

מינויים נוספים במרכז הרפואי

דנה סויבלמן מונתה לעוזרת מנכ"לית המרכז הרפואי.

.)EEG( עינת מרקוביץ' מונתה לאחראית טכנאיות נוירולוגיה

אבי גוטקינד מונה לסגן מנהל מערך הטקסטיל.

אבני סוייד מונה לסגן מנהל המטבח. 

יניב פוגל: המנהל 
האדמיניסטרטיבי 

בוולפסון
יניב פוגל מונה כמנהל אדמיניסטרטיבי 
של בית החולים במקומו של שלום 
נויפלד שפרש לגמלאות. פוגל בעל 
תואר שני במדיניות ציבורית ובוגר 
תוכנית מנהלים של האוניברסיטה 
העברית. בתפקידו האחרון שימש 
במשך 11 שנים כסגן המנהל האדמיניסטרטיבי של בית החולים אסף 
הרופא. בתפקידו זה כסמנכ"ל היה אחראי על מערך התפעול והלוגיסטיקה 
של בית החולים ופעל למען שיפור השירות לציבור בבית החולים 
והנגשתו לאוכלוסיות שונות. יניב פוגל הוא סא"ל במילואים בפיקוד 
העומק, חבר דירקטוריון במכללה ללימודים אקדמאים באור יהודה 

וידוע בפעילותו הציבורית הענפה בעיר מגוריו בית שמש.

רו"ח אלון רויז:
מנכ"ל תאגיד הבריאות )קרן המחקרים(

אלון רויז מונה למנכ"ל תאגיד הבריאות )קרן המחקרים(, לאחר כשנה שהתפקיד לא היה מאויש. אלון הוא רואה חשבון 
מוסמך ובעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון. הוא מגיע לתאגיד הבריאות לאחר שמילא שורה של 
תפקידים פיננסיים בסקטור הפרטי ועבד בניו יורק כיועץ פיננסי באחד ממשרדי רואי החשבון הגדולים בעולם. עם חזרתו 
ארצה שימש בתפקידו האחרון כסמנכ"ל כספים בחברת טכנולוגיה בהרצליה. אלון רויז הוא קצין במילואים ושירת שנים 

רבות כחובל במערך הלוחם של חיל הים.

ד"ר שירי טננבאום:
סגנית מנהלת המרכז 

הרפואי וולפסון
ד"ר שירי טננבאום, מומחית באונקולוגיה 
ובמנהל רפואי, מונתה לסגנית מנהלת המרכז 
הרפואי וולפסון. ד"ר טננבאום בעלת תואר 
שני בבריאות בינלאומית ודיפלומה במחלות 
טרופיות מהפקולטה לרפואה Chrite בברלין, 
ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל 
אביב )MBA(. לאחר סיום לימודיה עבדה כרופאה באוגנדה, שם הקימה פרויקטים 
רפואיים וחינוכיים שהיא מלווה עד היום. בהמשך התנדבה במשלחת רפואית 
אזרחית בהאיטי והקימה מרפאה ראשונית לתמיכה בנפגעי רעידת האדמה. ד"ר 
טננבאום השלימה את התמחותה באונקולוגיה במרכז הרפואי שיבא, שימשה 
כעוזרת רפואית למנכ"ל משרד הבריאות ושבה לשיבא כמנהלת תחום רפואה. 
במקביל עבדה כרופאה בכירה במכון האונקולוגי וכמנהלת מרפאת המתנדבים 

לטיפול בחסרי מעמד.

עידית גלמב מונתה למנהלת סקטור מינהל ומשק במשאבי אנוש.

רחלי אלטר מונתה למזכירה בכירה בהנהלה האדמיניסטרטיבית.

אורה חן מונתה למזכירה בכירה בהנהלת הסיעוד. 

דליה המאירי מונתה לרכזת נושא יחידת הביטחון.

עלו והצליחו!
תנופת העשייה והפיתוח במרכז הרפואי וולפסון באה לידי ביטוי גם בתפקידים 

חדשים ובמינויים חדשים של אנשים טובים, מהמקצועיים בתחומם, המצטרפים 
לשורות הצוות הן מתוך ההון האנושי של בית החולים והן מבחוץ. קבלו אותם
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מנהלי מחלקות ויחידות

פרס מפעל חיים לד"ר מדינה ידוב

ד"ר סרגיי קידר: מנהל המחלקה 
לכירורגיית ילדים 

ד"ר סרגיי קידר מונה למנהל היחידה לכירורגיית 
ילדים במקום פרופ' פרנסיס סרור שפרש לגמלאות. 
בתפקידו הקודם כיהן ד"ר קידר כרופא בכיר 
במחלקה לכירורגיית ילדים בבית החולים דנה 
דואק במרכז הרפואי תל אביב )איכילוב(. הוא סיים 
את לימודי הרפואה ברוסיה בהצטיינות, עלה לארץ ב-1990 וסיים התמחות 
בכירורגיה כללית בבית החולים אסף הרופא והתמחות על בכירורגיית ילדים 
בבית החולים דנה באיכילוב. ד"ר קידר רכש ניסיון אקדמי במרכז הרפואי 
תל אביב בהוראת סטודנטים ישראלים ואמריקנים, והוא פועל באחרונה 
לקידום כירורגיה לפרוסקופית וטורקוסקופית – שתי טכניקות זעיר פולשניות 

בכירורגיית מומים מולדים ומערכת העיכול.

ד"ר שגיא אסא: מנהל היחידה 
לקרדיולוגיה פולשנית בילדים 

ד"ר שגיא אסא מונה למנהל היחידה לקרדיולוגיה 
פולשנית בילדים. ד"ר אסא עובד מזה כ-20 שנה 
במרכז הרפואי וולפסון, שבו גם סיים את התמחותו 
רפואה  לימודי  בוגר  הוא  ילדים.  לב  ברפואת 
באוניברסיטת תל אביב, ואת התמחות העל שלו 
בתחום צנתורי לב מורכבים בילדים עשה במרכז הלב בברלין, הנחשב לאחד 
המרכזים המתקדמים בעולם בתחום צנתורי ילדים. עם חזרתו מברלין, הטמיע 
שיטות טיפול חדשות ומתקדמות ביחידה לקרדיולוגיית ילדים בוולפסון. ד"ר 
אסא מצנתר בארץ ובמרכזים שונים ברחבי העולם, בין השאר במסגרת פעילותו 
בפרויקט ההומניטרי "הצל ליבו של ילד" וכמנחה למצנתרים בתחילת דרכם.

ד"ר גליה בר און:
מנהלת מכון הממוגרפיה 

ד"ר גליה בר און, רדיולוגית בעלת התמחות 
מיוחדת בתחום של דימות השד, מונתה 
למנהלת המכון לממוגרפיה. ד"ר בר און 
עלתה לישראל מרוסיה בגיל 14 ובבגרותה 
סיימה לימודי רפואה באקדמיה הרפואית 
במוסקבה. את התמחותה בתחום הדימות סיימה במרכז הרפואי וולפסון 
ואת התמחות העל בדימות השד עשתה במרכז הרפואי סיינט ג'וזף 
באונטריו, קנדה. בתפקידה הקודם עבדה כרופאה מומחית לדימות 
השד במרכז הרפואי ע"ש שמיר )אסף הרופא(. נושאי ההתמחות 
העיקריים שלה הם בדיקות MRI שד, טיפול ומעקב אחר מטופלים 
ומטופלות בסיכון גבוה וביופסיות שד. ד"ר בר און חברה באגודות 

רבות בתחום הדימות והציגה עבודות בכנסים בארץ ובעולם. 

ד"ר נוגזר רז'יני:
מנהל מחלקת ההרדמה 

ד"ר נוגזר רז'יני מונה למנהל מחלקת ההרדמה, 
כמחליפו של פרופ' טיבריו עזרי שפרש לגמלאות. 
ד"ר רז'יני סיים את לימודי הרפואה באוניברסיטת 
סרטוב שבבריה"מ לשעבר. הוא עלה לישראל 
וסיים סטאז' והתמחות בהרדמה   1992 בשנת 
במרכז הרפואי וולפסון. בתפקידו הקודם כיהן כסגן מנהל מחלקת ההרדמה 
בבית החולים. ד"ר רז'יני חבר באיגוד המרדימים הישראלי ובהסתדרות 
הרופאים בישראל, ומעורב בפרויקט ההתנדבותי ההומניטרי "הצל לבו של 
ילד" שמרכזו בוולפסון. במסגרת זו, הוא הצטרף למשלחות הומניטריות אשר 
פעלו באפריקה ובמזרח אירופה, שם העניק שירותי הרדמה במסגרת ניתוחי 

לב ילדים וצנתורי ילדים.

ד"ר דיאנה טשר: מנהלת היחידה 
למחלות זיהומיות בילדים 

ד"ר דיאנה טשר מונתה למנהלת היחידה למחלות 
סומך  אלי  פרופ'  של  במקומו  בילדים  זיהומיות 
שפרש לגמלאות. ד"ר טשר בוגרת לימודי רפואה של 
האוניברסיטה העברית בירושלים, וסיימה התמחות 
ברפואת ילדים ובמחלות זיהומיות )בהצטיינות( במרכז 
הרפואי וולפסון. בשנים האחרונות שימשה כרופאה בכירה ויועצת למחלות זיהומיות 
בחטיבת הילדים בוולפסון, וכן כרופאת ילדים ויועצת למחלות זיהומיות בקופות 
החולים מכבי ומאוחדת. בנוסף היא עוסקת במחקר, מרצה באוניברסיטת תל אביב 
)נבחרה כמצטיינת דיקאן בהוראה(, כיהנה כחברת ועד החוג הישראלי למחלות 
זיהומיות בילדים, ומשנת 2015 היא חברת ועד של החברה הישראלית לפדיאטריה 
קלינית )חיפ"ק(. כמו כן, היא חברה פעילה בוועדות משרד הבריאות, בוועדה 

המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים ובוועדה לביעור הפוליו.

ד"ר אלונה ראוכר שטרנפלד:
מנהלת היחידה לקרדיולוגיית 

ילדים 

ד"ר אלונה ראוכר שטרנפלד מונתה למנהלת 
היחידה לקרדיולוגיית ילדים. ד"ר ראוכר שטרנפלד 
בוגרת לימודי רפואה באוניברסיטת תל אביב, 
וכיהנה עד כה כרופאה בכירה וכמצנתרת לב 
ביחידה לקרדיולוגיית ילדים בוולפסון. תחומי התמחותה הם טיפול בילדים 
הסובלים ממומי לב מולדים, הפרעות קצב ומחלות לב נרכשות. היא חברה 
באיגוד הישראלי לקרדיולוגיית ילדים ופעילה בהתנדבות בעמותת "הצל ליבו 

של ילד" שמרכזה בוולפסון. 

המועצה  של  חיים  מפעל  פרס 
לד"ר  הוענק  לסוכרת  הלאומית 
מדינה ידוב, ממייסדי המרכז הרפואי 
וולפסון, שניהלה את מחלקה פנימית 
ג' בבית החולים קרוב ל-30 שנה 
ובזכותה קיבל וולפסון את הסינוף 
לאוניברסיטת תל אביב. הפרס ניתן 
בכנס השנתי של המועצה על ידי 
פרופ' איתמר רז, יו"ר המועצה, וסגנו  פרופ' חוליו וינשטיין, שציין בין דבריו 
בטקס כי ד"ר ידוב שייכת לאבות המייסדים של ההתמחות בסוכרת, העמידה 
דורות של תלמידים רבים ורבבות חולים חבים לה את חייהם ואת בריאותם.

פרופ' מיכל קובו, מנהלת מחלקת היולדות וחדרי הלידה, הועלתה 
לדרגת פרופסור חבר בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב.

פרופ' דורית לב, מנהלת המכון לגנטיקה, הועלתה לדרגת פרופסור 
חבר קליני בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב.

ד"ר יסמין מאור, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות, קיבלה דרגת 
מרצה בכיר קליני בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב.

ד"ר רם קרנר, רופא בכיר במחלקת נשים ויולדות, קיבל דרגת מרצה 
בכיר בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב.

מינויים אקדמיים
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בחזית הרפואה

בקדמת הלפרוסקופיה האורולוגית

חוד החנית בטיפולים ההמטולוגיים
מאת דליה המאירי

ד"ר אשר וינדר, מנהל המכון ההמטולוגי ומ"מ מנהל בנק הדם, הוא איש שיחה 
מעניין ומחויך. די מהר שיחתנו גולשת לתחומי ההתעניינות שלו: מוסיקה 
)קונצרטים והופעות חיות(, אמנות )פלסטית עם נטייה למודרנית(, תרבויות 
)טיולים וטרקים ברחבי העולם( וספורט אקסטרים )ריצה, אופני שטח וסקי(. 
החיים הטובים אינם זרים לו, ואולי גם בזכות כך הוא משתדל להעניק אותם 

למטופליו ועושה ככל יכולתו כדי לשפר את איכות חייהם.
באילו מחלות אתם מטפלים?

"בכל המחלות ההמטולוגיות: סוג אחד – מחלות ממאירות של המערכות 
ההמטולוגיות כמו סרטן עצמות, סרטן בלוטות, סרטן הלימפה, סרטן הדם ועוד. 
סוג שני – המטולוגיה שמטפלת במחלות לא סרטניות כמו אי קרישת דם".

מה מיוחד במכון?
"אנו מציעים את הטיפולים החדשניים ביותר הקיימים כיום. זהו חוד החנית. 
כל המהפכות שנעשו בתחום זה מיושמות אצלנו בוולפסון. כל מטופל מלווה 
על ידי אותו רופא בכיר, במכון, במרפאה, בטיפול יום וגם באשפוז. זה הטיפול 
הכי אישי ומקצועי שיש, ומעניק הרבה ביטחון למטופל ולמשפחתו. הצוות 
הסיעודי שלנו מיומן ורגיש ועובד גם בטיפול יום וגם באשפוז, כך שכל הסביבה 
הטיפולית מוכרת ומחבקת. את המכון מלווים שני עובדים סוציאליים וצוות 
לוגיסטי ומקצועי שדואג להקל על המטופלים. תמיד יש כתובת ויש למי לפנות". 
יתרון נוסף, משמעותי וייחודי לוולפסון, הוא מיקומה של המעבדה ההמטולוגית 
בתוך המכון, דבר המסייע במתן מענה מהיר לאבחנה מדויקת ולמעקב 
אחר מדדי המחלה. "כל פנייה של חולה מבחוץ נבדקת על ידי רופא בכיר, 

ובמקרים דחופים מוזמן המטופל באותו יום 
למנהל המחלקה", מדגיש ד"ר וינדר.

באילו מקרים טיפלתם השבוע?
"שלוש דוגמאות: סטודנטית צעירה לרפואה, 
שהבריאה מסרטן בלוטות הלימפה בשלב מאוד 
מתקדם לאחר מאבק עיקש ומורכב של הצוות 
הרפואי, הגיעה למעקב. בחור שסובל ממחלת דם 
נדירה )PNH( אובחן אצלנו במהירות וביעילות 
ומקבל עכשיו טיפול שרק כעשרה חולים נוספים 

בארץ מקבלים אותו )ומחירו כמיליון שקל בשנה(. אישה, שבהריון האחרון 
הייתה במצב קריטי בגלל מחלת קרישה, וכעת מבקשת להרות שוב, הגיעה 
לבדיקות והתייעצות. כמובן שגם באנשים מבוגרים ובקשישים אנו מטפלים 
באהבה ובמסירות. במקביל נעשים במכון שלנו שלושה מחקרים גדולים 

בתחום סרטן הדם וסרטן בלוטות הלימפה".
ומה לגבי בנק הדם?

"אני משמש גם כממלא מקום מנהל בנק הדם, שבו צוות מעולה עובד 
ומתפקד ביעילות מאחורי הקלעים, 42 שעות ביממה ושבעה ימים בשבוע. אין 
פעילות בבית החולים ללא סיוע ותפקוד של בנק הדם, שעומד בסטנדרטים 

בינלאומיים ונמצא תמיד בקו הראשון".
איך תסכם את השיחה, אני שואלת את ד"ר וינדר לסיום. "אנחנו טובים מאוד 

ויש לכך קבלות", הוא משיב, ואני מאמינה לו!

חדשנות רפואית ניתן למצוא כיום בתחומים 
רבים בוולפסון. אחד מהם הוא תחום הכירורגיה 
האורולוגית. בניהולו של ד"ר אלכסנדר ציביאן, 
עיקר הפעילות הינה ניתוחים "סגורים" בגישה 

 98% הזעיר פולשנית. בגישה זו נעשים כיום 
מניתוחי הכליה, רובם ניתוחים ייחודיים בארץ 
לשימור הכליה שבהם מוצא הגידול בלפרוסקופיה 
דרך חתך אחד או שניים. במחלקה פותחו גם 

שיטות לפרוסקופיות ייחודיות לכריתת כליה 
ושופכן ולשימור הכליה גם בגידולים גדולים. 

ד"ר אלכסנדר ציביאן, מנהל המחלקה לאורולוגיה 
והשירות לאורולוגיה לפרוסקופית ושחזורית, למד 
רפואה בלנינגרד )כיום סנט פטרסבורג( והתמחה 
ובאורולוגיה  נשים  באורולוגיית  בכירורגיה, 
לפרוסקופית. בשנתו האחרונה כאורולוג בכיר 
בבית החולים העירוני בלנינגרד ניהל בפועל 
את המחלקה לאורולוגיה. ב-1992 עלה לארץ 
והצטרף לוולפסון. הוא השתתף בלימודי המשך 
באורולוגיה בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת 
תל אביב, סיים קורס לפרוסקופיה אורולוגית 
בבית החולים של אוניברסיטת היידלברג בגרמניה, 
ובשנת 2006 התמנה לראש שירות הלפרוסקופיה 
והאורולוגיה השחזורית במחלקה לאורולוגיה 
בוולפסון. עם פרישתו של פרופ' סידי, הוא מונה 
למנהל המחלקה. במקביל למצוינות הרפואית, 
ד"ר ציביאן וצוותו דוגלים בשימור הידע והנחלתו 
לדורות הבאים. במחלקה לומדים ומשתתפים 
בפעילות סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב 
פולין,  וכן ממדינות ברית המועצות לשעבר, 
גיאורגיה, קזחסטן, אל סלבדור  אוזבקיסטן, 
וניגריה. אחת הפעולות הנעשות במחלקה לשימור 
הידע היא יצירת סרטי הדרכה לשיטות חדשות 
בתחום האורולוגיה. עד היום נוצרו כ-100 סרטים, 
המשמשים כ"ספריית וידאו" מקצועית לצורכי 

לימוד, הנחיה ודיון.

ד"ר אלכסנדר ציביאן בניתוח אורולוגיה לפרוסקופית

מאת ד"ר עוזי רביב

ד"ר אשר וינדר
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הרופא  החליט  ה-20  המאה  של  ה-30  בשנות 
הגרמני ורנר פורסמן לבצע הליך אמיץ מאוד, שיתברר 
עם השנים כפורץ דרך: הוא ביצע ניסוי שבמהלכו 
החדיר צנתר ללבו שלו. על כך הוא זכה ב-1956 
בפרס נובל יחד עם מדענים נוספים שפיתחו את 
השיטה והכלים לביצוע צנתורי לב. אולם, רק בארבעת 
עשורים האחרונים חל המהפך הדרמטי במקצוע 
הקרדיולוגיה, וצנתור הלב הפך להליך שגור המחליף 

בהצלחה רבה חלק ניכר מניתוחי הלב הפתוחים. 
היכולת הכירורגית לתקן מומי לב בילדים באמצעות 
קרדיולוגיה פולשנית, היא צעירה עוד יותר ונחשבת 
לאחד מההישגים המרשימים של הרפואה בשנים 
האחרונות. גם אצלנו בוולפסון מתקנים מומי לב 
בילדים ואף בתינוקות בשיטה הזעיר פולשנית, 
תוך הפחתת הסיכון למטופל, קיצור משך האשפוז 
והענקת החלמה מהירה וקלה יותר. מי שמוביל את 
התחום המרתק הזה ביחידת לב ילדים בוולפסון 
הוא ד"ר שגיא אסא )47(, בוגר בית הספר לרפואה 
באוניברסיטת תל אביב, שהתמחה ברפואת ילדים 
ובקרדיולוגיית ילדים כאן בוולפסון. בשנים 2012 עד 
2014 הוא עשה התמחות על בצנתורי ילדים בברלין, 
שם סיים בהצטיינות ואף כיהן כסגן מנהל צנתורי 

הילדים במרכז הלב בבירה הגרמנית.
עם שובו לישראל חזר ד"ר אסא לוולפסון ולאחרונה 
מונה למנהל היחידה לקרדיולוגיה פולשנית. מעבודתו 
בחו"ל הוא הביא והטמיע טכניקות חדישות בצנתורי 
לב – כמו סגירת VSD )חור במחיצה בין חדרי הלב( 
והשתלת מסתמים, פעולות שבעבר נעשו רק בניתוח 
מורכב. לאחר הצנתור ושהייה קצרה, הילד משתחרר 

לביתו וכך נחסך גם אשפוז ארוך. ד"ר אסא מציין 
כי בשנה החולפת בוצעו ביחידה כ-150 צנתורים 
בילדים – רובם צנתורים טיפוליים פולשניים לאבחון 
וטיפול, כמו התקנת תומכנים בעורקי הלב, פעולה 
המבוצעת כאשר הלב פועם כרגיל. פעולות נוספות 
הן בדיקות אקו עובריות ואבחון טרום לידתי של 
מחלת לב מולדת. צוות היחידה מבצע במיומנות 
רבה סגירת חורים בלב, תיקון שסתומי לב דולפים 
או צרים, ניפוח בלונים בכלי דם חסומים וכאמור 
גם התקנת תומכנים בכלי הדם של הלב. את כל 
הפעולות הללו מבצעים ד"ר אסא והקרדיולוגים 
שבצוות, ובראשם ד"ר עקיבא )עקי( תמיר, מנהל 
יחידת לב ילדים, וד"ר אלונה ראוכר שטרנפלד, 
מנהלת שירות מומי לב בילדים – שניהם ממקימי 
היחידה לקרדיולוגיה ילדים – בסיוע של רופאים 
מרדימים קבועים שהתמחו בנושא הקרדיולוגי 
בילדים, ועם מעטפת מיומנת ומסורה הכוללת אחיות 
וטכנאים. לדברי ד"ר שגיא, רק עבודת צוות של כל 
אנשי המקצוע המשתתפים בפעולות אלו מאפשרת 

את ביצוען המוצלח.
במתחם המרכז הרפואי וולפסון הולך ומוקם בימים 
אלה בית החולים החדש לילדים מיסודה של עמותת 
"הצל ליבו של ילד". בין היתר, יוקם בו חדר צנתורים 
חדש ומתקדם, שניתן יהיה להפוך אותו בקלות לחדר 
ניתוח במקרה הצורך. הקרדיולוגיה הזעיר פולשנית 
מביאה עימה בשורה של חיים ואיכות חיים לילדים 
רבים. משכנה החדש של יחידת הצנתורים רק יאפשר 
לעוד ילדים ליהנות, בזכות קדמת הרפואה, מחיים 

בריאים וטובים יותר.

גם כאן בוולפסון מתקנים 
מומי לב בילדים ואף 

בתינוקות בשיטה הזעיר 
פולשנית, תוך הפחתת 

הסיכון למטופל, קיצור משך 
האשפוז והענקת החלמה 

מהירה וקלה יותר

מעבודתו בחו"ל הביא ד"ר 
אסא טכניקות חדישות 
בצנתורי לב, כמו סגירת 

VSD )חור במחיצה בין חדרי 
הלב( והשתלת מסתמים, 
פעולות שבעבר נעשו רק 

בניתוח מורכב

לגעת בלב
ביחידת צנתורי לב ילדים בוולפסון מיושמות שיטות טיפול חדשות ומתקדמות, בהובלתו של ד"ר שגיא אסא 
שחזר אלינו מהתמחות על במרכז הלב בברלין, שם כיהן כסגן מנהל צנתורי לב בילדים. כ-150 צנתורים 
ניתוחי לב פתוחים בילדים מבלי לבצע  לב  בוולפסון, מאפשרים לתקן מומי  ביחידת הלב  בשנה, הנעשים 

מאת ד"ר עוזי רביב
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מאת דליה המאירי בריא לדעת

שיקוף למערך הדימות
מומחי הדימות, הרדיולוגים והרנטגנאים, מהווים חלק בלתי נפרד מחזית הטיפול הרפואי, מאבחון מוקדם 

ועד להצלת חיים. בהובלתו של ד"ר סורין אליאס, מעניק מערך הדימות בוולפסון שירות מעולה לכלל 
יחידות בית החולים, בשילוב של חדשנות טכנולוגית, שיטות מתקדמות ודגש על שירות ועל חוויית המטופל

הכירו את מערך הדימות בוולפסון: מערך הכולל מכונים ויחידות ומקיף את 
כל אמצעי הדימות הקיימים לרשות מחלקות בית החולים, בהובלתו של 

ד"ר סורין אליאס, המנהל את תחום הדימות בוולפסון מזה שמונה שנים. 
מכון הדימות כולל רנטגן קונבנציונלי, אולטרסאונד ,CT ,MRI, יחידה לפעולות 
פולשניות )צנתורים פריפריים( ומכון דימות השד. מדובר במגוון רחב מאוד 
של בדיקות, כמו למשל דרכי העיכול, הנשימה והשתן, מערכת העצבים 
המרכזית, ביצוע ביופסיות אבחנתיות תחת הרדמה מקומית בלבד שחשיבותן 
רבה בקביעת אבחנה והמשך טיפול, בדיקות ממוגרפיה ועוד. תחום נוסף הוא 
אבלציות )הסרות גידולים( לחולי סרטן שכבר עברו אבחון והאופציה הניתוחית 

אינה מתאימה להם, וכן לטיפול בגושים שפירים ללא ניתוח.

MRI לבדיקות מורכבות
ד"ר סורין אליאס עובד בוולפסון משנת 1983. הוא נשוי לרופאת משפחה, אב 
לבן וסב לנכדה. את השתלמויותיו עשה בוולפסון, את הרוטציות בשיבא ובהדסה 
עין כרם וכן עבר השתלמות בדימות הגוף בגרמניה. "מכון הדימות שלנו מצויד 
במכשור הטוב ביותר הקיים בארץ", הוא מציין, "כיום אנו בתהליכים ראשונים 
לרכישת מכשיר MRI נוסף, ייעודי לבדיקות מורכבות. מעבר לטכנולוגיות, 
התברכנו בצוות מצוין: רופאים מומחים בתחומם, העוברים השתלמויות 
בתחום עיסוקם והתמחותם, צוות אחיות מסור ומקצועי בראשות לריסה 
פיסרב וטכנאים מעולים בהובלת דוד סופר". מאז שד"ר אליאס מנהל את 
היחידה, כל המומחים הצעירים עוברים את ההשתלמויות בבתי החולים 
המובילים בארץ וגם בחו"ל. "הפענוח מבוצע על ידי מיטב הרופאים המומחים 
ובמהירות האפשרית", הוא מדגיש, "אנו שמים דגש רב על השירות למטופל, 
החל מזמינות גבוהה, דרך מתן תשובות מהירות ושירות אדיב ורגיש מאחורי 

הדלפק על ידי מנהלת המשרד, ריקי אייזנברג, וצוות המזכירות".

חיזוק מקצועי נוסף
לאחרונה הצטרפה למערך הדימות ד"ר גליה בר און מבית החולים אסף הרופא, 
כמנהלת מכון דימות השד. בכך היא סוגרת מעגל, לאחר שאת התמחותה 
ברדיולוגיה אבחנתית עשתה כאן בוולפסון, תחת הנחייתו של ד"ר אליאס, 
ואת בנה השני אף ילדה בבית החולים. את ניהול מכון השד קיבלה ד"ר בר 
און מידיה של ד"ר טל ארזי-קליינמן, שהקימה את המכון והביאה אותו לרמה 
עולמית. "אני מאושרת מהזכות שנפלה בחלקי להחליף בתפקיד את ד"ר 

ארזי-קליינמן, שבזכותה הלכתי ללמוד את התחום הזה", אומרת ד"ר בר און. 
היא מציינת כי בעיניה, דימות השד הוא התחום המעניין ביותר ברדיולוגיה. 
"הרדיולוגיה אולי נתפסת כמו תחום פחות זוהר ברפואה, אך למעשה זהו 
מקצוע בעל חשיבות עצומה לאבחנה ולריפוי, עם עניין מקצועי רב ורבגוניות 
מרתקת. יש פה רוחב יריעה המקיף את כל מקצועות הרפואה. רפואה מתקדמת 

בכלל, וכירורגיה מעולה בפרט, לא יכולות להתקיים ללא דימות מצוין".

חדשנות בדימות השד
מגיל 50 ומעלה, כל אישה נכנסת לסקר בדיקת ממוגרפיה של השד. במכון 
נעשות כל סוגי הביופסיות, בין השאר באמצעות ציוד חדשני המסייע לבדיקת 
ממצאים ובהכוונת הממוגרפיה. ד"ר בר און מציינת כי טכניקות הממוגרפיה 
פורסות את התמונה לפלחים עמוקים ומגלות שכבות נסתרות, מה שמסייע 
מאוד בגילוי מוקדם של גידולי שד. "מניעים אותנו שני עולמות: האחד, 
טכנולוגיה ברמה הגבוהה ביותר, לדוגמה, אלסטוגרפיה – טכניקה המסייעת 
לבדיקת אולטרסאונד, בלעדית לוולפסון בין כל בתי החולים בארץ. העולם 
השני הוא הרגישות למטופלות ודגש על חוויית המטופל. אני אוהבת מאוד הן 
את העבודה הרפואית-מדעית והן את האינטראקציה עם המטופלים, ומקווה 

לרתום זאת להמשך קידום המכון".

צוות מעולה של מומחים
זה המקום להוקיר תודה למנהלי היחידות הנוספים במערך הדימות: ד"ר דניאל 
בכר, מנהל היחידה לרדיולוגיה פולשנית, ד"ר אוסנת מורה-רהב, מנהלת יחידת 
 .MRI המתמחה בדימות בית החזה, וד"ר אלכסנדר פוז'בסקי, מנהל יחידת ,CT
ד"ר אליאס מדגיש כי גם ליתר הרופאים הבכירים במערך הדימות יש תחום 
התמחות ספציפי: ד"ר מיכאלה ויצלינג היא מומחית ברדיולוגיית ילדים, ד"ר 
איילת ונדל היא מומחית בדימות אורו-גניקולוגי ובפעולות פולשניות תחת 
CT, וד"ר אריקה פולק מומחית בדימות שריר ושלד. בנוסף כולל המערך 
רופאים מומחים צעירים בשלבים שונים של השתלמויות על בתחומים 
הרלוונטיים, וכן כעשרה מתמחים. "בוגרי וולפסון מצויים בשורה הראשונה 
של הרדיולוגים בארץ ובחו"ל, בין השאר במשרות בכירות", אומר ד"ר אליאס 
ומסכם: "המטופלים שלנו כאן במערך הדימות מצויים בידיים הטובות ביותר, 

הן מבחינה רפואית והן מבחינת שירות וזמינות".
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מאת דליה המאירי

בכל הפקה יש את אלו שנמצאים בקדמת הבמה ואת אלו שמאחורי הקלעים. 
כך גם בבית החולים. את אור הזרקורים מושך השחקן הראשי, הכירורג, 
מקצוע נוצץ הזוכה )ובצדק( לתהילה. אבל כמו בכל במה, אין ביצוע וירטואוזי, 
אין מחיאות כפיים ולמעשה אין בכלל הצגה, ללא אותו צוות מצוין שנמצא 

מאחורי הקלעים ומאפשר לכל הקסם הזה להתרחש.
במערך חדרי הניתוח, הצוות שמאחורי הבמה הוא להקה שלמה, שבלעדיה 
לא היו מתקיימים אלפים רבים של ניתוחים, רבים מהם מצילי חיים, כמו 

גם פעולות פולשניות אחרות הנעשות תחת הרדמה.
ביקור בחדרי הניתוח, במחלקת הרדמה וביחידת ההתאוששות/התעוררות 
אצלנו בוולפסון, מגלה מנגנון משומן שעובד כמו שעון שוויצרי, מה"בחורים" 
של חדרי הניתוח, שתמיד אפשר לסמוך עליהם, דרך צוותי הסיעוד שלנו ועד 
למומחי ומומחיות ההרדמה ש"משלחים" את המטופל ל"המראה" ויודעים 

בדיוק מתי ואיך "להנחית" אותו בבטחה.
כל אחד מהם הוא גלגל שיניים קטן שמאפשר לשעון המדויק הזה לעבוד 

בלעדיהם אין כירורגיה
מערך חדרי ניתוח, מחלקת הרדמה ויחידת התאוששות הם שלוש צלעות של משולש אחד, שעליו נשענת 

כל הפעילות הכירורגית בבית החולים ועוד מגוון גדול של בדיקות ופעולות פולשניות. בהובלתם של
ד"ר נוגזר רז'יני, מנהל מחלקת הרדמה, ואיריס לניאדו, אחות אחראית מערך חדרי ניתוח, פועל צוות גדול 
של רופאים מרדימים, אחיות, טכנאים, סניטרים, כוחות עזר, אנשי משק, מחסנאים ומתנדבים, שבזכותם 

מתקיימים בכל שנה 13,000 ניתוחים ועוד אלפי פעולות תחת הרדמה. דליה המאירי פגשה כמה מהאנשים 
המובילים את העשייה הזאת

בתיאום מושלם ולתת לאלפים רבים של בני אדם חיים, איכות חיים ובדרך 
גם התאוששות קלה ככל האפשר.

ד"ר נוגזר רז'יני, מנהל מחלקת הרדמה, החליף בתפקיד את פרופ' טיבריו 
עזרי שפרש לאחרונה לגמלאות. "רופא מרדים זה המקצוע הכי לא משעמם", 
הוא אומר, "כל הזמן יש אקשן. רק המטופל ישן, הרופא עובד וערני ביותר. זו 
אחריות עצומה כי חייו של המטופל הם בידי המרדים". הניתוחים המסובכים 
המבוצעים כיום, לא היו ניתנים לביצוע ללא התקדמות מקצוע ההרדמה ויחד 
איתו תחום ההתעוררות-התאוששות. השילוב בין מכשור חדיש, תרופות 
מתקדמות ומיומנות המרדימים היא הבסיס המאפשר את הכירורגיה בכל 
התחומים, מניתוחי לב דרך כלי דם ועד לניתוחים קיסריים. לכן, הידע של 
המרדים חייב להיות רחב ביותר, מקצועי ומעודכן לעילא, ומשלב בתוכו את 
כל תחומי הרפואה, בכלל זה רפואה פנימית, רפואה דחופה, טיפול נמרץ ועוד. 
אין כמעט מחלקה בבית החולים שלא נזקקת לשירותי המרדימים. מהזרקת 
אלחוש אפידורלי ליולדות ועד להרדמות מיוחדות לילדים לבדיקות ופעולות 

שונות – אין יום בבית החולים שבו המרדימים אינם נקראים למחלקות. 
"הצוות שלנו בוולפסון כולל רופאים מרדימים מהטובים בארץ", מדגיש 

ד"ר רז'יני.
איריס לניאדו, אחות אחראית מערך חדרי ניתוח, מנהלת ביד רמה כבר כמעט 
19 שנה את המערך יחד עם נטלי יצחקוב, אחראית חדרי ניתוח אמבולטוריים. 
ה"להקה" שדיברנו עליה בפתיחה היא גדולה מאוד: בחדרי הניתוח עובד 
צוות רב מקצועי של רופאים, אחיות, טכנאים, כוחות עזר ועוד. בנוסף נכנסים 
לחדר ניתוח סטודנטים, משתלמים בהכשרות על בסיסיות ואנשי תחזוקה. 
איריס אחראית על כלל תנועות האנשים בחדר ניתוח כמו גם על תהליכי 
האיכות הקפדניים, הדרכות וגם גיבוש הצוותים. "הקשר המשולש חדר 
ניתוח–הרדמה–התעוררות הוא הדוק ביותר", היא אומרת, "הקשר הזה מסייע 
להתמודד עם האתגרים ומאפשר שירות רציף, מקצועי ובטיחותי תוך שמירה 
על שביעות רצון מטופלים ומשפחותיהם. בורכנו בצוות מדהים של אחיות 

מקצועיות, איכותיות ואנושיות, שבלעדיו שום דבר לא היה קורה".
מערך חדרי הניתוח כולל גם יחידה לטיפול בכאב, שהיא משמעותית מאוד 
לאיכות חייהם של המנותחים. ד"ר ארנולד שטיין, מנהל היחידה, הוא רופא 
מרדים שהתמחה בתחום הכאב בארה"ב ומשנת 2000 מנהל את יחידת 
הכאב בוולפסון. מבחינתו זהו תחום מאתגר ומעניין מאוד. "בטיפול בכאב 
יש הכול: יש רפואה מתקדמת ויש אנושיות, יש טיפולים פולשניים ועזרה 
לזולת", אומר לנו ד"ר שטיין, "מה יותר מתגמל מכך, כשאדם מגיע אלינו 

זהו צוות שעובד כמו שעון, 
מה"בחורים" של חדרי 

הניתוח, דרך צוותי הסיעוד 
ועד למרדימים ולמרדימות 
ש"משלחים" את המטופל 
ל"המראה" ויודעים בדיוק

איך "להנחית" אותו בבטחה

"רופא מרדים זה המקצוע 
הכי לא משעמם", אומר 
ד"ר נוגזר, "כל הזמן יש 
אקשן. רק המטופל ישן, 

הרופא עובד וערני ביותר. 
זו אחריות עצומה כי חיי 

המטופל בידינו"

איריס לניאדו, אחות 
אחראית מערך חדרי 

ניתוח, מנהלת ביד רמה 
את המערך יחד עם נטלי 

יצחקוב, אחראית חדרי 
ניתוח אמבולטוריים. יחד הן 
מובילות צוות סיעוד מעולה

זרקור על...
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כשהוא מתייסר בכאבים חזקים ויוצא מכאן מחויך ומאושר שהכאב ניטל 
ממנו או הופחת משמעותית?". ביחידה מטפלים בכל סוגי הכאב ובכל 
שכבות האוכלוסייה. השירות אמפתי ומקצועי תוך הקשבה למטופל 
וסיוע לו ככל הניתן. התורים זמינים, ורופאי הכאב מומחים ובעלי ותק 
רב שנים בתחום. "הטיפולים מתקדמים מאוד וכל חולה מקבל פה יחס 

אישי, הקשבה וטיפול אופטימלי", מציין ד"ר שטיין.
המקום בו החולה המנותח מתעורר מההרדמה הוא יחידת ההתעוררות 
וההתאוששות. ד"ר מריאן וייסנברג, מנהל היחידה מזה שלוש שנים, 
ויחד עימו כל צוות המרדימים, מעניקים כיסוי רפואי מתמיד ליחידת 
ההתעוררות והם בקשר הדוק עם מחלקת טיפול נמרץ כללי )שחלק 
מהרופאים המרדימים גם עובדים בה(. הוא החל את עבודתו בוולפסון 
ב-1994 כמומחה בהרדמה, שימש כאחראי הרדמה ניתוחי ילדים ופגים והוא 
בין מייסדי הרדמת לב ילדים בבית החולים. בשנת 2000 קיבל מומחיות 
גם במקצוע שיכוך כאב. כיום משלב ד"ר וייסנברג בין עבודה במרפאת 
הכאב, פעילות כרופא מרדים בעיקר בתחום הילדים, וליווי צוות רופאים 
מתמחים המתלמדים בתחום זה. "יש לנו כאן צוותי הרדמה וסיעוד שכל 
מחלקה כירורגית בכל בית חולים הייתה גאה בהם ורוצה לעבוד איתם", 

הוא אומר, "זהו צוות שמביא הרבה כבוד למרכז הרפואי וולפסון".
הבריאות  מדדי משרד  בכל  ההתעוררות  יחידת  דורגה  במקרה  לא 
והאקרדיטציה, בציון הגבוה ביותר. היחידה מאוישת על ידי צוות אחיות 
מסורות ומצוינות בניהולה של זרה שטיינלאוף, אחות אחראית יחידת 
התעוררות והתאוששות. זרה היא "אחות טיפול נמרץ בדם ובנפש". הצוות 
שלה ביחידה מורכב כולו מאחיות ואחים בעלי תואר ראשון ושני ובוגרי 
קורס טיפול נמרץ. זהו צוות קטן אך מאוד איכותי, חם ומקצועי. "אנו 
מתמחים בכל התחומים ובכל הגילאים. רוב החולים יוצאים מחדר הניתוח 
בהכרה מעורפלת, עם בחילות וכאבים חזקים שמתעוררים, יש לא מעט 
אוכלוסיות עם צרכים מורכבים ובעיות עמוקות, והצוות מהווה בעצם עיניים 
ופה למנותחים". גם המשפחות הן חלק בלתי נפרד מהטיפול. הן לחוצות 
מאוד מדאגה ליקיריהן, והצוות מחבק גם אותן ודואג להן. להתאוששות 
והשגחה ביחידה מועברים מטופלים מכלל מחלקות וולפסון, למשל, ילדים 
שעברו בדיקות בהרדמה כללית, חולים עם קוצב לב שחייבים לפני הניתוח 
לעבור שינוי בקוצב, וגם מטופלים מורכבים ולא יציבים לפני העברתם 
ליחידה טיפול נמרץ. "הצוות נותן את כל כולו לעבודה, אוהב אותה וחי 
את עיסוקו 24 שעות ושבעה ימים בשבוע", מדגישה זרה, וד"ר וייסנברג 
מסכם: "אנחנו כאן נטו עבור המטופלים והמשפחות, ברגעים הכואבים 
והמורכבים, מלווים אותם במקצועיות ובאהבה במסלול להחלמה ולריפוי".

ד"ר שטיין: "מה יותר 
מתגמל מכך, כשאדם 

מגיע אלינו כשהוא 
מתייסר בכאבים חזקים 

ויוצא מכאן מחויך ומאושר 
שהכאב ניטל ממנו או 
הופחת משמעותית?"

"יש לנו כאן צוותי הרדמה 
וסיעוד שכל מחלקה 

כירורגית בכל בית החולים 
היתה גאה בהם ורוצה 

לעבוד איתם", אומר ד"ר 
וייסנברג, "זהו צוות שמביא 

הרבה כבוד לוולפסון"

"רוב החולים יוצאים מחדר 
הניתוח בהכרה מעורפלת, 

עם בחילות וכאבים 
שמתעוררים, ואנחנו עיניים 

ופה עבורם", אומרת זרה 
שטיינלאוף, אחות אחראית 

יחידת התעוררות

מערך חדרי ניתוח, הרדמה והתאוששות 
14 חדרי ניתוח, כולל באשפוז יום ובחדרי לידה

כ-13,000 ניתוחים בשנה בכל התחומים, למעט 
ניתוחים נוירוכירורגיים

עוד אלפי הרדמות ופעולות שונות במחלקות בית 
החולים, שהצוות נוטל בהן חלק מדי שנה

מכשור חדשני, טכנולוגיות מתקדמות וסטנדרטים בינלאומיים 
של איכות ובטיחות; לדוגמה: ציון 100 ליחידת ההתאוששות 

באקרדיטציה ובביקורות משרד הבריאות 

צוות גדול, מקצועי ומיומן, הכולל רופאות ורופאים מומחים 
בהרדמה, אחיות ואחים בעלי הכשרה על בסיסית בחדר 
ניתוח, כוחות עזר, סניטרים, טכנאים, מחסנאים ומתנדבים

ניתוח במערך חדרי הניתוח בוולפסון
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מזווית אישית
הילדיםמחלקת 

עומדים, משמאל לימין:
מיכאל הירש – אח וראש צוות

ליאורה דניאל – אחות
ד"ר אמיר לוטן – רופא בכיר, מומחה בהמטולוגיית ילדים

ד"ר יפית פרג' – מתמחה
ד"ר אביטל מיטלר – מתמחה

אסתר רובינוב – אחות ומדריכה קלינית
ד"ר מאיה יוגב-ליפשיץ – מתמחה

אנה ארנוביץ' – סגנית אחות אחראית

טניה רובינוב – אחות ומדריכה קלינית
עירית ינאי – אחות ומדריכה קלינית
פרופ' אילן דלאל – מנהל המחלקה

אירנה לאין – אחות אחראית
ד"ר טל בן ארי – מנהלת המרפאה לאנדוקרינולוגיית ילדים

ביאנה קוטלר-סמולינסקי – אחות ומדריכה קלינית
אסתר כהן – אחות

זיאנה בראיים – אחות
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בשורת האמצע, משמאל לימין:
ד"ר אלון בק – מתמחה

ד"ר אחמד עאמר – מתמחה
ד"ר לי אשל – מתמחה

ד"ר עדי שפרינג – מתמחה
ד"ר אורן שפנר – מתמחה
ד"ר נעמה פייס – מתמחה
ד"ר אבי שריב – מתמחה

אמי דוד – מזכירת המחלקה
רוזדינה לופט – אחות ומדריכה קלינית

ליטל אוזן –אחות

יושבים בשורה תחתונה, משמאל לימין: 
ד"ר יובל כנען – מתמחה

ד"ר מיכאל שנפר – מתמחה
ד"ר טליה יעקובי-פולישוק – מתמחה

ד"ר דפי מורן – מתמחה
ד"ר עדי עובדיה – רופאה בכירה, מומחית באימונולוגיית ילדים

ד"ר שירלי אבירי – רופאה בכירה, מומחית באנדוקרינולוגיית ילדים
ד"ר דיאנה טשר – מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים

ד"ר עדי פריזן רביד – מתמחה
אורנה יצחקוב – אחות וראש צוות

והפעם, עושים היכרות עם מחלקת הילדים המצוינת של המרכז הרפואי וולפסון, בניהולו של פרופ' אילן 
דלאל ותחת שרביטה הסיעודי של אירנה לאין. רופאים, אחיות ואנשי צוות – כולנו פה בשביל הילדים!

15



עושים היכרות

רואים את הנולד
לידה היא חוויית חיים, וכדי שאכן תהיה כזאת - שווה לעבור אותה אצלנו במרכז הרפואי וולפסון.
צוות חדרי הלידה ומחלקת היולדות, בראשות מנהל האגף פרופ' קובי בר, ערוך להעניק ליולדת 

ולמשפחתה את "לידת החלומות". ציפי נגינסקי, מנהלת השיווק של אגף נשים ויולדות, מספרת איך 
מביאים לעולם חוויית לידה בלתי נשכחת - כזאת שתגרום ליולדת לחזור אלינו שוב ושוב

מאת ציפי נגינסקי

תשעת חדרי הלידה בוולפסון, בהנהלת פרופ' מיכל 
קובו והמיילדת האחראית צביה כייאב, הם לב ליבו 
של אגף נשים ויולדות. מטרת העל היא מתן טיפול 
מקצועי ויחס אישי ליולדת, למשפחתה וליילוד. 
חדרי הלידה מתחדשים בגישות המתקדמות של 
"אפס הפרדה" בין התינוק לאם ו"ניתוח קיסרי 
ידידותי". מסבירה פרופ' קובו: "אפס הפרדה זה 

בניתוח קיסרי ידידותי, 
הפרגוד החוצץ שקוף 

ומאפשר לאם לחזות ברגע 
המרגש של יציאת היילוד 
מהרחם. מייד לאחר מכן 

נותנים לאם להחזיק אותו, 
ואם אפשר גם להניק

בספרות המדעית והרפואית 
הוכח כי תינוקות הנמצאים 

קרוב לאמם מייד לאחר 
הלידה יונקים טוב יותר, 

וגם תהליך ההיקשרות בין 
האם והתינוק נעשה בצורה 

אינטואיטיבית וטובה יותר

כך שהתינוק שוהה לצד האם והאב עד שהיולדת 
עוברת להמשך השגחה למחלקת יולדות". 

כל אלו מתבצעים לצד מתן טיפול מקצועי ומיומן 
ההרדמה  מנהל  בראשות  המרדימים  מצוות 
המיילדותית, ד"ר סיימון יעקובשוילי. לדבריו, 
מאוד  הן  אפידורלי  אלחוש  נגד  "ההתוויות 
זמינות המרדימים אצלנו  וכיום,  מצומצמות, 
היא 24/7. אנו ערוכים לעזור ליולדת שנמצאת 
במצב רגיש וכאוב במיוחד, לצורך שיפור חוויית 

הלידה שלה". 
שירות נוסף וחדש לנשים בהריון, הוא פגישה 
אישית עם מיילדת. צביה כיאב מספרת כי "הפגישה 
מיועדת לתת מענה לנשים הרות עם חששות, 
בקשות ושאלות סביב נושא הלידה, לרבות הצגה 
ובנייה של תוכנית לידה אישית". בחדרי הלידה 
בוולפסון ניתן לעבור לידה טבעית עם מיילדות 
ייעודית לכך. אלו מלוות את  שעברו הכשרה 
היולדת ומעניקות לה תמיכה והכוונה לאורך כל 

שלבי הלידה.

צעד אחד קדימה. המשמעות היא שמרגע שהתינוק 
נולד הוא צמוד לאמו, לאורך כל זמן שהותם 

בבית החולים". 
ביחד עם רופאי מחלקת היילודים נכתב פרוטוקול 
ליולדות המעוניינות בכך  משותף, המאפשר 
להשאיר את התינוק לצדן מרגע הלידה. יחד 
עמו הן יעברו למחלקת יולדות להמשך שהות 
עמו ב"ביות מלא". לדברי פרופ' קובו, בספרות 
המדעית והרפואית הוכח כי תינוקות הנמצאים 
קרוב לאמם מייד לאחר הלידה יונקים טוב יותר, 
וגם תהליך ההיקשרות בין האם והתינוק נעשה 

בצורה אינטואיטיבית וטובה יותר. 

חוויה משפחתית מעצימה
ומהו ניתוח קיסרי ידידותי? "הניתוח הקיסרי 
מתבצע לרוב בהרדמה אזורית. אנו מאפשרים 
למלווה להיכנס לניתוח הקיסרי, כי אנו מאמינים 
שחוויית הלידה היא חוויה זוגית ומשפחתית, 
המעצימה והמחברת את התא המשפחתי. בנוסף, 
בניתוח קיסרי ידידותי, הפרגוד שחוצץ בין היולדת 
לבין מהלך הניתוח הוא שקוף ומאפשר ליולדת 
יציאת  ברגע  לחזות 
רגע  מהרחם,  היילוד 
מרגש מאין כמוהו. מייד 
אחרי שהתינוק יוצא אנו 
להחזיק  לאם  נותנים 
אפשר,  ואם  אותו, 
אפילו להניק. זהו ניתוח 
קיסרי שבא להגשים את 
חלומותיה של היולדת. 
כמובן שניתן לשלב בין 
השניים, ניתוח קיסרי 
ידידותי ואפס הפרדה, 
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הצוות הסיעודי בחדרי הלידה מונה 30 מיילדות 
אקדמאיות – רובן בעלות הכשרה להדרכה קלינית 
לקורס מיילדות, אח מוסמך הנמצא בשלבי סיום 
של קורס מיילדות, יועצות הנקה, כוחות עזר 
מיומנים, פקידות קבלה, עובדות משק ומתרימות 
דם טבורי לבנק הדם הציבורי. צוות המיילדות 

לצד העבודה הקלינית 
השוטפת, עוסק צוות חדרי 

הלידה ומחלקת יולדות 
גם בפעילות מחקרית 

ענפה המציבה את וולפסון 
בחוד החנית של המחקר 
המיילדותי בארץ ובעולם

מועדון היולדות מציע 
לכל יולדת בוולפסון 

סדרת צילומים לרך הנולד 
ולאמו. לאחרונה מארח 

המועדון את קהילת "לא 
לבד בחל"ד" עם מפגשים 

חווייתיים בנושאים מגוונים

משקיע בפעילות נוספת של קורסי הכנה ללידה, 
סיורים לנשים הרות וכנסים לקהל הרחב. לאחרונה 
נכתבה חוברת חדשה ועדכנית, הניתנת לנשים 

בקורסי הכנה ללידה.  

יחס אישי ובחירה ליולדת
מחלקת היולדות בוולפסון דוגלת גם היא ביחס 
אישי לכל מטופלת. המחלקה מאפשרת ליולדת 
לבחור ב"אפס הפרדה", ביות מלא וביות חלקי. 
הבחירה גמישה ותלויה בהחלטת היולדת ובמצב 
הרפואי שלה ושל היילוד. לימור ששון, אחות 
אחראית מחלקת יולדות, מסבירה: "אנו עושים 
ולשפר את השירות  מאמצים רבים להמשיך 
ליולדת תוך התחשבות רבה ברצונה ומתן שירות 
רב תרבותי". לצד העבודה הקלינית השוטפת, 
עוסק הצוות הרפואי והסיעודי של חדרי הלידה 
ומחלקת יולדות גם בפעילות מחקרית ענפה – 
מחקרים העוסקים בחקר הפתולוגיה השלייתית 
בסיבוכי הריון ומחקרים קליניים על תפקוד רצפת 
האגן לאחר הלידה, ניתוחים קיסריים, חיתוך החיץ 

בלידה, הניטור העוברי, ניידות היולדת לאחר 
ניתוח קיסרי וטיפול נוגד כאבים ביולדות. כל אלו 
מציבים את המחלקה בחוד החנית של המחקר 
המיילדותי בארץ ובעולם. ולבסוף, בשנת 2019 
מתוכננת מחלקת יולדות לעבור שיפוץ נרחב, 

וכולנו בצוות מתרגשים לקראת ההתחדשות!

 ללדת בוולפסון:
10 הסיבות

פגישה אישית עם מיילדת

תוכנית לידה אישית

אפשרות ללידה טבעית

אפס הפרדה

ביות מלא או ביות חלקי

ניתוח קיסרי ידידותי

קורסי הכנה ללידה

יחס אישי ליולדת ומשפחתה

מתן שירות רב תרבותי

הטבות מפנקות ממועדון היולדות
מועדון היולדות של וולפסון

מועדון היולדות התחדש לאחרונה במנהלת השיווק ציפי נגינסקי, 
הפועלת ללא לאות לקידום ושיווק המחלקה, בין השאר באמצעות 
כתבות, תמונות וחוויות אישיות ברשתות החברתיות.  כולכם מוזמנים 

לעשות לייק ושיתוף בפייסבוק:
 www.facebook.com/yuldotwolfson

מועדון היולדות מציע לכל אישה היולדת בוולפסון סדרת צילומים לרך 
הנולד ולאמו. לאחרונה מארח מועדון היולדות את קהילת "לא לבד 
בחל"ד" )חל"ד – חופשת לידה( עם מפגשים חווייתיים בנושאים מגוונים 

עבור היולדות הטריות ותינוקותיהן. מזמינים אתכם ללדת אצלנו!
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מאת ד"ר עוזי רביב משלנו

כאשר שני היפוכונדרים נפגשים הם לא שואלים את השאלה השגרתית "מה 
נשמע?" או "איך העניינים" כדי לצאת חובת נימוס או התעניינות מעושה. 
לא, הם שואלים שאלות ממשיות המעידות על גילוי עניין אמיתי, כמו "איך 
היציאות, סדירות?", "העצירות שלך חלפה?", "מה עם הבקע?", "האם 

הפסקת להשתעל אחרי שהפסקת לעשן?", "מה 
עם הפרעות הקצב שלך?", והשאלה החביבה 
בין  כזו  "מה עם לחץ הדם?". שיחה  מכולן 
שני היפוכונדרים מדופלמים יכולה להישמע 
כהתייעצות בין שני רופאים מומחים הדנים 
בכובד ראש בבעיות רפואיות של חוליהם. נא 
לא להתייחס בזלזול להיפוכונדרים: יש להם 
ידע לא מבוטל ברפואה, שאותו הם שואבים מאז 
המצאת הגוגל מאוקיינוס המידע הטמון במעמקי 
המחשב הביתי שלהם )או, לחילופין, מהמחשב 
שלהם בעבודה ברגעים שהבוס לא מסתובב 
בשטח(. ההיפוכונדרים מוכנים לחלוק את הידע 
שלהם עם כל מי שמתעניין ברצינות בתחלואיו 
השונים, והם יוכלו גם להפנות אותו למומחה 
המתאים, כפי שעושה הרב פירר בכבודו ובעצמו.

תחרות בין רופא לוויקיפדיה
המחשב, האינטרנט, גוגל – כל אלה מהווים 
תחרות קשה לרופא אשר שקד שנים כה רבות 
על לימודיו והתמחותו וכעת עליו להתחרות 
בוויקיפדיה, באתרים רפואיים באינטרנט, בגוגל – 
כל אותו ים של מידע העומד לרשות כל היפוכונדר 
שיודע להפעיל את המחשב, להזיז את העכבר 
ולהפעיל את המדפסת ולהדפיס בה את פרטי 
מחלתו האנושה. עם דפי מידע אלה הוא יבוא 

אל רופאו, ואז יתחיל סיעור מוחות בין שני מתמודדים: ההיפוכונדר הבוחן 
את הרופא וזה הנבחן, שלא די לו בחולים המצטופפים חסרי סבלנות ליד חדר 
מרפאתו, רק הנודניק הזה חסר לו. אבל, אוי לו אם לא יעבור את "הבחינה" – 
הוא יגמור את הקריירה שלו אצל מר היפוכונדר, שילך ויחפש קורבנות אחרים 

בין רופאי הקופה, כאלה שיגלו אמפתיה וסימפתיה והרבה סבלנות וגם ידע.
אני סבור שמזלו של ציבור הרופאים הוא, שרבים מלקוחותיהם כבר בגיל 
מתקדם ודילגו על ההתפתחות של עולם המחשוב והאינטרנט. חלק מהם אולי 
מדפדף עדיין באנציקלופדיה מיושנת כמו "האנציקלופדיה לרפואת המשפחה" 
או מודרנית יותר כמו "האנציקלופדיה הרפואית 
החדשה", שיתרונן לגבי הרופא המטפל הוא 
אחד: די קשה לסחוב עד למרפאה את הכרכים 

הנדרשים לבחינת הרופא.

עושה הכול חוץ מאשר קפה
על  על הבדיחה המשומשת  כאן  אחזור  לא 
ההיפוכונדר שעל קברו מתנוסס הפסוק הידוע 
"אמרתי לכם!". בכל זאת לא יכולתי להתאפק 
וסיפרתי אותה. סליחה! אני מתחייב לא להוסיף 
כאן בדיחות נוספות הלועגות לאנשים מסכנים 
אלה שאינם זוכים למרב תשומת הלב שהם 
ראויים לה, לדעתם. מי שרוצה בדיחות כאלה 

– שיפנה לגוגל.
היום  נטפלתי  למה  להסביר  ברצוני  לסיום 
להיפוכונדרים. ובכן, הסיפור הוא שלפני זמן 
קצר הביאו לי מארצות הברית מכשיר למדידת 
לחץ דם משוכלל כל כך – מכשיר, שפרט להכנת 
קפה עושה הכול: מודד את לחץ הדם שלוש 
פעמים בזו אחר זו באופן אוטומטי ומחשב את 
הממוצע, מודד את הדופק, מאתר הפרעות קצב 
וניתן לחברו למחשב כדי ליצור גרף נאה של 
תנודות לחץ הדם... פשוט גן-עדן להיפוכונדרים! 
וכל זאת, כמובן, תוצרת סין, כמו כל מכשירינו 
האלקטרונים. למרות שאינני היפוכונדר, אני 
מקווה שמרוב מדידות לחץ דם לא יצטמצם ִמפתח העיניים שלי למידות 
עיני הסינים. חסר לי רק לערוך בחינה לרופא העיניים שלי שכבר נשבע בעבר 
לזרוק אותי מחדרו. בברכת בריאות יחסית לציבור ההיפוכונדרים, התורמים 

לבריאותם הכלכלית של רופאיהם.

נא לא להתייחס בזלזול 
להיפוכונדרים: יש להם ידע 

לא מבוטל ברפואה, שאותו הם 
שואבים מאז המצאת הגוגל 
מאוקיינוס המידע שבמעמקי 

המחשב הביתי שלהם 

ההיפוכונדרים יחלקו את הידע 
שלהם עם כל מי שמתעניין 
ברצינות בתחלואיו השונים, 

וישמחו להפנות אותו למומחה 
המתאים, כפי שעושה הרב פירר 

בכבודו ובעצמו

השאלה החביבה מכולן על ההיפוכנדר 
המדופלם היא "מה עם לחץ הדם?". לכן, 
כאשר ד"ר רביב קיבל מאמריקה מכשיר 
סופר-משוכלל למדידת לחץ הדם והחל 
להתמכר אליו,הוא נבהל לרגע שהפך 

להיפוכונדר... ומייד הרגיש לא טוב בגלל זה

ההיפוכונדריה 
בעידן 

האינטרנט

או:

"סליחה דוקטור,
אבל גוגל נתן לי 
דיאגנוזה אחרת"
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מומחים לבריאטריה
א'  לכירורגיה  המחלקה  מנהל 
בוולפסון, ד"ר מרדכי שמעונוב, העניק 
לאחרונה ריאיון בערוץ 10 בנושא 
ניתוחים בריאטריים )ניתוחי קיצור 
קיבה לסוגיהם(. במסגרת הריאיון 
התייחס ד"ר שמעונוב גם לדוח של 
משרד הבריאות, הקובע כי ניתוח 
"שרוול קיבה" הוא הנפוץ ביותר, 

וחיווה את דעתו בנושא.

חברים וחברות יקרים,

שנה נוספת באה אל סיומה. 
איך הזמן רץ כשנהנים.

מתוקף תפקידי כדוברת ימיי 
רצופים בפעילויות, אירועים 
ומפגשים, הנושקים למגוון 

רחב של תחומים.
ובכל מקום שבו אני נמצאת, 
בכל פורום – רחב או מצומצם, אני גאה לייצג את המרכז 
הרפואי שלנו וגאה להביא לידי ביטוי את ההצלחות, מוקדי 
המצוינות, וכמובן – את נשות המקצוע ואנשי המקצוע 

המעולים שלנו.
בכל מקום ובכל אירוע שבו שואלים אותי לעיסוקי, אני משיבה 
בחיוך רחב, משום שאני באמת נהנית מאופי העבודה שלי, 
מהאנשים שאני עובדת איתם ומסביבת העבודה הדינאמית.
ושוב אני מנצלת את הבמה הזו כדי להודות לכם על שיתוף 

הפעולה ועל המודעות התקשורתית שלכם.
דעו, שאין זה מובן מאליו. קולגות בארגונים מקבילים אינם 

בהכרח זוכים לשיתוף פעולה שכזה. 
יש לנו כאן בוולפסון צבר אדיר של עובדות ועובדים, מנהלות 
ומנהלים, מכל הסקטורים, שמבינים היטב את חשיבות 

העבודה התדמיתית.
"תדמית" היא מילה גדולה, והיא נבנית לאורך זמן ובהתמדה. 
כמו בכל דבר בחיים, עבודת הבנייה פה היא יומיומית ולעתים 
סיזיפית, בעוד שאירוע שלילי אחד... אתם יודעים. אבל 
אלה הם כללי המשחק, ואנחנו בהחלט מנהלים היטב את 

המשחק הזה. 
עם כניסתה של שנת 2019, אני מאחלת לכולנו שפע – שפע 

בכל התחומים המשמעותיים בחיים. וכמובן, בריאות.

שלכם,
מיכל ויינשל שיינמן
דוברת המרכז הרפואי

אנחנו על המפה

על השומן הטוב 
והשומן הרע

יחידת  מנהל  וינשטיין,  חוליו  פרופ' 
ריאיון  העניק  בוולפסון,  הסוכרת 
בתחנת הרדיו גלי ישראל בנושא ניסוי 
חדש שנערך בדנמרק, אשר בחן את 
נושא ההשמנה מזווית של "שומן טוב 
ורע". לדבריו של פרופ' וינשטיין, ממצאי 
כי השומן הנשרף  המחקר מוכיחים 
במהירות ומסייע באספקת האנרגיה 
בגוף – מקורו בגן שמגיע דרך האם, ואילו 
השומן המצטבר בגוף ומוביל להשמנה 

– מקורו בגן שמגיע דרך האב.

 ניתוח משולב
יוצא דופן

דוגמה לשיתוף פעולה רב מקצועי 
בקדמת הרפואה בוולפסון: אורתופד 
ילדים, פלסטיקאי ואורתופד כף יד 
בניתוח  כדי לתקן,  פעלו במשולב 
משולב אחד, מקבץ נדיר של מומים 
שמהם סבלה פעוטה כבת שנתיים 
מנהריה. כתבה אודות הניתוח המשולב 
פורסמה בעיתוני ידיעות ערי השפלה 
המצורפים לידיעות אחרונות. תודה 
לד"ר מנחם זינגר ולד"ר ליאור לייבו, 

שסייעו בהבאת הכתבה לדפוס.

ד"ר אנגל בין המשפיעים
אחרי שנבחרה כאחת מ-50 הנשים המשפיעות 
בישראל בדירוג פורבס, זכתה ד"ר ענת אנגל, 
מנהלת וולפסון, להערכה כפולה נוספת: במהלך 
חודש ספטמבר היא נבחרה במקום ה-48 
ברשימת 100 האנשים המשפיעים בישראל 
לשנת 2018 שפרסם העיתון דה-מרקר, וכמעט 
במקביל – במקום ה-42 מבין 50 המשפיעות 
בעמדות מפתח לשנת 2018, ברשימה היוקרתית 

של המגזין גלובס. 

 הקוצב שנמצא:
כמו אוויר לנשימה

בעקבות סיפורה של חיה שבו – הנערה 
שאיבדה את קוצב הנשימה שלה עד שנמצא 
לאחר 30 שעות מורטות עצבים – התראיין 
פרופ' אורן פרוכטר מוולפסון לתוכנית 
הבוקר בערוץ 10. פרופ' פרוכטר, מנהל 
המחלקה לריאות וטיפול נמרץ נשימתי 
בבית החולים, סקר באופן כללי את מערכת 
גזע המוח, שתפקידה לשלוט על הנשימה, 
ובאופן ספציפי התייחס לתופעה של תפקוד 
חסר של שרירי הנשימה במהלך הלילה, 

המחייבת שימוש בקוצב נשימה. 

ערוץ 10, 23.10.18

"חדר 4": מדברים על זה
אתי קרן, רכזת בכירה לאיתור וזיהוי נפגעי 
אלימות מהשירות הסוציאלי במרכז הרפואי 
וולפסון, התראיינה במסגרת כתבה בנושא 
ששודרה  מינית,  תקיפה  בנפגעי  הטיפול 
11 במסגרת התוכנית "שטח  בחדשות כאן 
 ,"4 הפקר". מכיוון שבוולפסון פועל "חדר 
המרכז הראשון מסוגו בארץ לטיפול בנפגעי 
תקיפה מינית, אירח בית החולים את צוות 
ההפקה. אתי, עו"סית ותיקה בוולפסון, סיפרה 
בכתבה על הרציונל שמאחורי הקמת "חדר 
4", על הצוות הרב מקצועי, הגישה הטיפולית 

ואופיים של מקרי התקיפה הבולטים.

כאן 1, 4.9.18

Themarker, ספטמבר 2018

גלי ישראל, 8.10.18ידיעות ערי השפלה, 12.10.18

ערוץ 10, 13.9.18



 חשיפה למרפאת
בריאות השד

לרגל חודש המודעות לבריאות השד הופיעה בעיתון 
הארץ ודה מרקר, ידיעה אודות צוות מרפאת בריאות 
השד במרכז הרפואי וולפסון. הידיעה פורסמה 
במוסף "ביו" שראה אור  בתפוצה ארצית. תודה 
לד"ר אריה יודיץ', האחראי על מרפאת בריאות 
השד, לדיאנה מושייב, אחות מתאמת בריאות 
שד מוסדית, וליוליה ירושלמסקי, אחות מקדמת 
בריאות מוסדית, על סיועם בפרסום הידיעה. גם 
המקומון השקמה "עשה כבוד" לצוות מרפאת 
השד ופרסם את תמונת הצוות על רקע המיתוג 

הוורוד של חודש המודעות הבינלאומי למחלה.

זיכרונות מאפריקה
במגזין "טבע הדברים" פורסמה 
יריעה  רחבת  כתבה  באחרונה 
אודות מסע לטנזניה עם פרויקט 
הצל לבו של ילד, שמרכזו בבית 
החולים וולפסון. תודה לסיימון 
פישר, מנכ"ל עמותת הצל ליבו 
של ילד, ולתמר שפירא, מנהלת 

קשרי החוץ של העמותה.

 ד"ר רון דבי על
כאב נוירופתי

המלווה  ברגליים,  שורף  כאב 
בתחושות דומות לזרמים חשמליים, 
דקירות מחטים ונמלול – כל אלו הן 
תלונות שכיחות בגיל מבוגר, שמקורן 
נוירופתי(. מהם  )כאב  עצבי  הוא 
הגורמים השכיחים לכאבים אלה 
וכיצד ניתן לסייע לחולים? באתר זאפ 
דוקטורס הופיעה כתבה בנושא זה  
מאת ד"ר רון דבי, מומחה לנוירולוגיה 
ולמחלות נוירומוסקולריות ומנהל 

המחלקה לנוירולוגיה בוולפסון.

היכרות עם ד"ר טננבאום
אתר דוקטורס אונלי מבית ההסתדרות הרפואית 
העלה ריאיון עם ד"ר שירי טננבאום, סגנית 
מנכ"לית המרכז הרפואי וולפסון, במסגרת 
כתבת פרופיל מיוחדת אודותיה. מדובר בריאיון 
הראשון שמעניקה ד"ר טננבאום מאז כניסתה 
לתפקיד, והוא פורסם במסגרת המדור "פרופיל 
רפואי", המארח מדי שבוע נושאי תפקידים 
ומבתי החולים  בכירים ממשרד הבריאות 

הכלליים בישראל. 

מתכוננים לחורף
המרכז הרפואי וולפסון נערך לקראת עונת 
החורף, באמצעות חיסוני שפעת לאנשי הצוות 
ויידוע הציבור במה שנכון ולא נכון אודות 
וירוס השפעת והחיסון למחלה. ד"ר יסמין 
מאור, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות 
בבית החולים, התייחסה לחמישה מיתוסים 
נפוצים בנושא במסגרת כתבה שפורסמה 
בגיליון סוף השבוע של העיתון ידיעות חולון 

מבית ידיעות אחרונות.

 נעלי עקב:
עקב אכילס?

ד"ר אלכס ברמנט, רופא בכיר 
במחלקה לאורתופדיה בוולפסון, 
התארח בתוכנית של פאולה 
וליאון בערוץ 12 )קשת( וחיווה 
את דעתו המקצועית לגבי נעילת 
נעלי עקב וההשפעה  האפשרית 
שלהן על בריאות כפות הרגליים 

והגב.

ערוץ 12 )קשת(, 9.10.18 ידיעות חולון ובת ים, 19.10.18

אומרים לא לאלימות!
הצוותים הרפואיים והסיעודיים של בתי החולים 
וולפסון ושיבא שיתפו ברשתות החברתיות 
צילומי מחאה והזדהות במסגרת קמפיין נגד 
מקרה  בעקבות  אורגנה  המחאה  אלימות. 
האלימות הקשה כנגד אחות בית החולים שמואל 
הרופא, שאירע בתחילת אותו שבוע. מנהלת 
וולפסון ד"ר ענת אנגל, ציינה כי "בשבוע כזה, 
חשוב שכל ראשי מערכת הבריאות בישראל 
יתגייסו כדי לגנות מעשי אלימות מכל סוג. עלינו 
להמשיך, לשאוף ולפעול על מנת לקיים מערכת 
בריאות המושתתת על כבוד הדדי והתנהגות 
בטוחה  עבודה  כדי לאפשר סביבת  ראויה, 

לצוותים הרפואיים". 

הצלת תינוק 
בניתוח מורכב

ניתוח בהרדמה מלאה  במהלך 
לחלץ  וולפסון  רופאי  הצליחו 
סיכת ביטחון פתוחה שנתקעה 
בוושט של תינוק, ובכך הצילו את 
חייו. "נתקלנו במצב נדיר ומיוחד, 
המוכר לנו מניסיון העבר, התארגנו 
באופן  בוצעה  והפעולה  נכון 
מושלם", אמר פרופ' יהודה רוט, 
מנהלת מחלקת אף אוזן גרון בבית 
החולים. המקרה סוקר במספר 
כלי תקשורת ארציים ומקומיים.

ישראל היום, 24.9.18

DoctorsOnly, 5.7.18

zapdoctors, 12.9.18

הארץ, 10.10.18
השקמה, 12.10.18

טבע הדברים, ספטמבר 2018

DoctorsOnly, 13.9.18



בעריכת שושנה פרידמן  הסיעוד בשטח

לראשונה בתולדות הסיעוד בארץ נערכה בקרה ארצית בנושא מיצוי הפוטנציאל התפקודי 
של האחות במערך האשפוז. המטרה: לבחון יישום והטמעה של תחומי הסמכות והאחריות 
של האחיות, ובכך את מיצוי הפוטנציאל התפקודי כיעד ליבה בתוכנית העבודה של מנהל 
הסיעוד. הבקרה התקיימה בוולפסון ב-29.10.18 בניהול נציגת מנהל הסיעוד אוסנת בראל 
ונציגת פורום ארצי למרכזי הנחיות מקצועית. בהצגת הסיכום של הבקרים נכחו ד"ר 
ענת אנגל, מנהלת המרכז הרפואי, סגניתה ד"ר איריס קלירס, הנהלת הסיעוד, אחיות 
אחראיות ונציגים המחלקות שהשתתפו בבקרה. הבקריות ציינו שהתרשמו מאווירה 
רוויית אנרגיות ומה"ניצוץ בעיניים" אצל האחיות שהשתתפו בבקרה. לדבריהן, האחיות 
האחראיות הדגישו כי הן זוכות לתמיכה ואמון מלא מצד ההנהלה, התורמת להתפתחות 
המקצועית של האחות ולהשגת מיצוי פוטנציאל תפקודי גבוה. גם הבקריות הביעו 
שביעות רצון משיתוף הפעולה מצד ההנהלה, המצביע על החשיבות שההנהלה רואה 
בתפקידה המרכזי של האחות בניהול הטיפול בחולה. תודה לאחיות האחראיות, לצוות 
האחיות ולוועדת ההיגוי בראשותה של אסתי אהרוני, על ההשקעה הרבה והנחישות 

האיתנה לעמוד בדרישות הבקרה.

באוגוסט 2018 נכנסתי לתפקידי כמנהלת הסיעוד במרכז הרפואי וולפסון. 
מבחינתי זהו שיא של קריירה שהחלה לפני 30 שנים. 

בשנת 1988 סיימתי את לימודי בבית הספר לסיעוד ע"ש א. וולפסון, 
התגייסתי לצבא ושירתתי כקצינה שלוש שנים. מייד בתום השירות 
חזרתי וביצעתי מגוון רחב של תפקידים בבית החולים:  סגנית אחות 
אחראית, אחות אחראית פנימית א', מרכזת תחום תפעול ומתאמת הדרכה 
קלינית, מפקחת מחלקות כירורגיה וחדר ניתוח ומרכזת כוח אדם סיעודי.
אני מאושרת על הזכות הגדולה שנפלה בחלקי להיות שותפה מלאה 

בעיצוב חוסנו של בית החולים. 
כאחות שצמחה בבית החולים אני מודעת להון האנושי יוצא הדופן הקיים 
כאן. אתם, עובדים יקרים – רופאים, אחיות, פרא-רפואי, מנהל ומשק 
– מהווים דוגמה ומופת למסירות, נאמנות ומחויבות עמוקה ואמיתית 
לבית החולים. הודות לכם אנו יכולים לממש את החזון, את המטרות 

והיעדים בכל מה שקשור לאיכות ובטיחות, שירות ומצוינות בטיפול.
ברור לי שאנו ניצבים בפני אתגרים רבים: מיתוג בית החולים, חיזוק 
האיתנות הפיננסית, שיפור התשתיות, העלאת שיעור היולדות בבית 
החולים, ניצולת חדרי ניתוח. אולם, מבחינתי כמנהלת הסיעוד – ולעיתים 

גם כצרכן שירותי בריאות למשפחתי – החשוב מביניהם הוא שיפור 
חוויית המטופל.

המטופל הוא המרכז להוויית בית החולים, ואסור לנו לשכוח זאת. אנחנו 
מבצעים מחקרים חשובים שבאמצעותם אנחנו מביאים מזור לחולים 
רבים. אנחנו מתפעלים סביבה עתירת טכנולוגיות, אנחנו משתתפים 
בכנסים, הכשרות וימי עיון. כל אלה, עובדים יקרים, אינם תחליף לחמלה, 
לכבוד, לקשב אמפתי, להדרכת המטופל ולשיתוף המטופל ומשפחתו 

בהחלטות הנוגעות למצבו. 
הנהלת בית החולים כאחד שמה לה ליעד להוביל את נושא חוויית 
המטופל. הצוותים, כל אחד בתחומו, ילוו את המטופל ומשפחתו למסע 
קל יותר, מודרך ומכוון מרגע כניסתו למיון ועד לשחרורו. מסע זה צריך 
ליצור חוויה שתחזיר את תחושת האמון של הציבור במערכת הבריאות. 
המסר הוא פשוט "אנחנו מטפלים במטופלים כפי שהיינו רוצים שיטפלו 

בנו וביקירינו".
מהמקום הזה אני מבקשת לברך כל אחד ואחת מכם לבריאות איתנה, 

להצלחה ולעשייה מבורכת.  
שלכם, אורנה

בנובמבר 2018 נפתח לראשונה בוולפסון קורס 
חדש מסוגו, המיועד לבנות/בני השירות 
האזרחי המתנדבים בבית החולים. התוכנית 
מותאמת לדרישות ההנחיה המקצועית של 

מנהל הסיעוד )חוזר מס' 135/17(. ההנחיה 
מגדירה את יכולתם לעסוק בתפקידי סיוע לצוות 

הסיעוד. בוגרי הקורס יסייעו לצוות הסיעוד ויתפקדו 
בכפיפות, בנוכחות ובאחריותה המלאה של האחות 
המוסמכת שתקבע את משימותיהם. את הקורס 
החלו כ-23 בנות. מרכזות הקורס הן ציפי גפני, אחות 
מפקחת פרא-סיעודי, ושושנה פרידמן, אחות מרכזת 

פיתוח מקצועי בהנהלת הסיעוד. 

דבר מנהלת הסיעוד החדשה   

מיצוי פוטנציאל תפקוד האחות

מאת אורנה צבי

 שירות לאומימאת אורנה צבי
כסייעת לאחות

קורס
חדש

הכינוס השנתי של החברה הישראלית לאיכות ברפואה | תל אביב | נובמבר 2018

את וולפסון ייצגו בכנס מטעם מערך הסיעוד אסתר שלום, אחות אחראית פנימית, ענת אבואב, אחות 
אחראית פנימית א', ושושי פרידמן, מרכזת פיתוח מקצועי. הן הציגו פוסטר של עבודתן בנושא "עמדות צוות רופאים ואחיות בנושא קנביס רפואי". 

כנס בינלאומי בסיעוד ובמקצועות בריאות אחרים 
רומא, באיטליה | אוגוסט 2018 

את וולפסון ייצגו בכנס אסתי אהרוני, סגנית 
ויעל אושר, מרכזת אבטחת  מנהלת הסיעוד, 
איכות בסיעוד, שהרצו בנושא "מודל הפירמידה 

– אסטרטגיה חדשה בניהול איכות בסיעוד".

כנס בינלאומי בקרדיולוגיה
ברלין, גרמניה | יולי 2018 

את וולפסון ייצג רוסטיג בלוברוב שהרצה על עבודת 
מחקר שנעשתה ביחידה לטיפול נמרץ לב ועסקה בקשר 
שבין גודל הברנולה לאירועים של דלקת בווריד במתן 

פרוקור דרך הווריד.

הוועידה הלאומית לסוכרת
תל אביב, ישראל | נובמבר 2018

בוועידה הגדולה בישראל בנושא הסוכרת, עם 
למעלה מ-800 משתתפים, ייצגו את וולפסון 
אחיות בכירות ונאמנות סוכרת מחלקתיות 
בראשות שרית רשיד, מתאמת סוכרת מוסדית.
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הסיעוד מציג בכנסים



לומדים סיעוד

ביום 28.10.2018 פתחנו בהתרגשות רבה את המחזור הייחודי השני לבני 
העדה האתיופית, ללימודי אחים ואחיות מוסמכים. ללימודים הגיעו מכל רחבי 
הארץ 38 סטודנטים נרגשים ברצף הגילאים שבין 22 ל-50. בפתיחת תוכנית 
הלימודים, רבים מהם סיפרו על רצונם העז להצליח ועל הגאווה והשמחה 
שהם חשים עם תחילת לימודיהם. כששאלנו מה הביא אתכם ללימודי 
מקצוע הסיעוד, רובם ענו בחיוך: הרצון לעזור ולתת לאחרים, חלום ילדות 
שהתגשם, מקצוע של נתינה שתמיד יש בו עבודה. יש לציין שאת הפרויקט 
יזמה ודחפה עיריית בת ים, ובעיקר אסתר פירון, סגנית ראש העיר והאחראית 

על תיק החינוך, יחד עם אסנת חדד, האחראית על 
"מרכז לצעירים" בעיר, אשר מהווה אשת קשר ותומכת 

בלתי נלאית של הפרויקט. 
להצלחת התוכנית תרם מאוד הקשר החם של העיר 
בת ים עם הפדרציה היהודית בטורונטו שבקנדה, אשר 
אימצה את העולים החדשים מאוקראינה ואת הקהילה 
האתיופית בעיר. בחשיבה משותפת עם העירייה, 
נרתמה הפדרציה לקדם שני פרויקטים: הראשון – 
לימודי הסמכה לאחים ואחיות, והשני – רישיון לנהוג 

באוטובוסים ובמשאיות. 

ביקור מרגש מקנדה
בבית  ביקרו  ב-29.10.18,  למחרת טקס הפתיחה, 
הספר האקדמי לאחיות ע"ש א' וולפסון חברי משלחת 
הפדרציה היהודית בטורונטו. הם קיבלו סקירה על 
התוכנית הייחודית הראשונה שהובילה עיריית בת ים 
ושאותה סיימו בהצלחה 17 בוגרים, העובדים  כיום 
במגוון מחלקות ובתי חולים. הם שמעו את סיפורה 
האישי של אחות בוגרת התוכנית הייחודית הראשונה, 
אשר עובדת בחדר המיון בבית החולים. היא תיארה 
את הקשיים לפני רכישת המקצוע ואת תחושותיה 
בתקופת הלימודים. וסיפרה, כיצד היא עובדת כיום 
במשרה מלאה, מפרנסת את משפחתה ומשלימה 
את לימודיה לתואר ראשון. היא הודתה לתורמים על 
התמיכה והעידוד שקיבלה ואמרה, שאלמלא התוכנית 
לא היה מתאפשר לה  ללמוד ולהצליח. היא ציינה את 
התמיכה והעידוד שקיבלה מצוות בית הספר בתקופת 
הלימודים, ובראשם ממאירה זומר המסיימת בימים 

אלה את לימודי הדוקטורט שלה. 

קשיים בצד נחישות
סטודנטית נוספת סיפרה שחלמה באוקראינה ללמוד 
רפואה, וכשעלתה לארץ בחרה ללמוד את מקצוע 

האחות. היא תיארה קשיי שפה ופרנסה יחד עם נחישות רבה, כאשר זמן 
קצר לאחר שהחלה ללמוד התברר לה שהיא בהריון ולאור הקשיים שחוותה 
ביקשה להפסיק ללמוד. אחרי התייעצות ובחינת האפשרויות, היא בחרה 
באפשרות להמשיך את הלימודים בכיתה אחרת, ולמפגש הגיעה עם תינוק 

בן שבועות שבועות.
חברי הפדרציה התרשמו מאוד מחשיבות התוכנית ומהשפעתה על הלומדים 
עצמם ועל בני משפחתם הקרובה והרחוקה. הם הבטיחו לשקול את הרחבת 

תמיכתם בעוד פרויקטים הקשורים ללימודי מקצוע האחות.

צוות בית הספר האקדמי לסיעוד וולפסון, נציגות מעיריית בת ים ונציגות הפדרציה מטורונטו

המחזור הראשון של התוכנית הייחודית לבני העדה האתיופית: תמונה מטקס הסיום
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                   תוכנית ייחודית, המשותפת לעיריית בת ים ולבית הספר האקדמי לסיעוד וולפסון,
     השיקה את המחזור השני לבני העדה האתיופית. בעזרת הפדרציה היהודית בטורונטו, מתקיים 

פרויקט מרגש המאפשר לעולים לרכוש את מקצוע הסיעוד

הסיעוד בעלייה!



מאת אורלי מילר | מנהלת משאבי אנוש  ההון האנושי

 אנו כאן בשבילכם
         ו"בשביל העתיד"!

ההערכות ייפתח בחודש ינואר 2019 והתהליך כולו צפוי להסתיים ייעודית. התהליך החדש יתחיל בחודש ינואר הקרוב, כך שחלון ביצוע העתיד" – תהליך הערכה מקוון המתבצע באמצעות מערכת ממוחשבת נקיים לראשונה במרכז הרפואי את תהליך הערכת העובדים "בשביל תהליך הערכת עובדים ממוחשב בחדש בוולפסון יוצא לדרך! השנה 
ניהולי משמעותי וכמנוף לשיפור ולחתירה למצוינות ברמת הפרט לאור החשיבות הרבה שאנו מייחסים לתהליך הערכת עובדים ככלי ב-31.3.2019.

מיישום נכון של תהליך הערכת העובדים על ידי המנהלים צפויות והארגון, התקיימו סדנאות הערכה לכלל המנהלים.
תועלות רבות:

 	
הבהרת דרישות, תיאום ציפיות והכוונה למיצוי יכולות העובדים.

 	
קביעת יעדים וכיוונים לעתיד – יצירת מיקוד, תכליתיות ושיפור 

ביצועים.
קבלת מידע מהעובד והזמנתו להביע דעה ולקיים שיח פתוח.	 
תקשורת דו סטרית מיטבית בין המנהלים לבין העובדים.	 
 	

וניהוליות, קידום מקצועי / ניהולי, הבעת הוקרה, הענקת הטבות לניהול המשאב האנושי, כגון תכנון הדרכות והכשרות מקצועיות רבות, והן ישמשו כלי עזר מרכזי בעת קבלת החלטות הקשורות ביצועיהם. חשוב להדגיש כי לתוצאות תהליך ההערכה יש השלכות להעמיק את תחושת השותפות והמחויבות של העובדים ולשפר את מקצועית וכנה, שתשקף את תפקוד העובד/ת. הערכה זו תאפשר למנהלי ומנהלות המחלקות יש תפקיד מרכזי בביצוע משוב והערכה הזמנת העובד להשפיע, להיות מעורב ולהציע הצעות לשיפור.
וכדומה. בברכת תהליך פורה, מוצלח ואפקטיבי לכולנו!

ניצול ימי חופשה שנתית
כל עובדי בית החולים זכאים למכסת חופשה שנתית  בהתאם למוגדר 

בתקשי"ר )סעיף 33.132( / חוק חופשה שנתית ובהתאם למשרתם 

/ דרגתם/ הוותק והיקף המשרה שלהם.

מכסת ימי חופשת המנוחה השנתית המקובלת היא 22 ימים בכל שנה 

)1.83 ימים בחודש(. לאחיות 26 ימים )2.16 לחודש(.

עובדים הזכאים לימי חופשת קרינה, יקבלו 10 ימים נוספים לניצול 

לאחר ניצול מחצית מימי החופשה השנתית.

עובד רשאי לנצל את מכסת הימים המגיעה לו באותה עת ובתיאום 

ובאישור מראש עם הממונה. 

על כל עובד/ת לנצל לפחות 14 ימי חופשה בשנה )למשרה מלאה(. 

עובד אשר החל עבודתו במהלך השנה מחויב בניצול ימי חופשה 

באופן יחסי לתקופת עבודתו. ימים אלה יימחקו במידה שלא ינוצלו 
במהלך השנה.

ימי החובה, עובד/ת רשאי/ת לצבור עד למכסה  מעבר לניצול 

מקסימלית של ימי חופשה בשנה:

רופאים, מנמ"ש, כוחות עזר ופרא רפואיים – עד 55 ימים בשנה 
)למשרה מלאה(.

אחיות – עד 65 ימים בשנה )למשרה מלאה(.

ימים עודפים מעבר לתקרת הצבירה המותרת יימחקו בסוף השנה 

ממאזן החופשה השנתי של העובד ולא יהיו ניתנים לצבירה.

בחודש ינואר יעודכנו מכסות ימי החופשה לכלל העובדים. אנא תכננו 

את מועדי החופשות בצורה מסודרת לאורך השנה מבעוד מועד ועשו 

זאת בתיאום ובאישור הממונים עליכם. 

נתונים לגבי יתרות ימי החופשה מוצגים בתלוש השכר החודשי.  

 יציאה בתפקיד
/ השתלמות )כנסים, קורסים( בשכר ע"ח ביה"ח )קוד 

3) 
 

החזר נסיעות בתחבורה 

 ציבורית בין עירונית

)לבעלי רכב שירות ג'/ד' זכאות 

 לדווח ק"מ בהתאם למכסה(

 קצובת כלכלה )ארוחות( שעות היעדרות

המרוחק מקום 
ק"מ  10-מ יותר

מבית העובד או 

 ממקום עבודתו

זכאות משעת היציאה  זכאי

מהבית ועד החזרה 

הביתה / משעת היציאה 

מהמשרד ועד חזרה 

 למשרד

 זכאי

*רק במידה ולא הוגשו 

ארוחות במקום ההכשרה / 

 הפגישה

מקום בטווח של 
ק"מ  10 עד

מביתו של העובד 

או ממקום 

 עבודתו

משעת היציאה זכאות  אין זכאות

מהבית ועד החזרה 

הביתה / משעת היציאה 

מהמשרד ועד חזרה 

 למשרד

 אין זכאות

החזרים עבור נסיעה בתפקיד
עובדים אשר יוצאים במסגרת תפקידם לפגישות עבודה / הכשרה זכאים להחזר כספי בגין נסיעה 

בתחבורה ציבורית או בהחזר בגין דיווח קילומטרים והחזר בגין ארוחות )אש"ל(. להלן סיכום פירוט 

הזכאויות עבור יציאה להשתלמות על חשבון המרכז הרפואי או ע"ח מכסת ימי השתלמות. 

פרקטיקה פרטית עבודה פרטית
מחוץ לתפקידו, אלא אם קיבל היתר לכך )סעיף לכן, אין עובד רשאי לעסוק בכל עבודה פרטית את כל תשומת לבו למילוי התפקיד שנתמנה לו. ומקבל את שכרו מאוצר המדינה, חייב להקדיש עובד מדינה הממלא תפקיד מטעם המדינה 

הגשת בקשה ניתן לקבל מהסקטור הרלוונטי בעבודה/פרקטיקה פרטית. מסמכים לצורך להגיש בקשות להיתר עם תחילת עבודתם לעבודה פרטית / פרקטיקה פרטית מתבקשים כל העובדות והעובדים אשר מחזיקים בהיתר 42.401 בתקשי"ר(.
פרטית הינה עבודה כמועסק עצמאי לרופאים ולבדוק סטטוס הבקשה. יובהר כי פרקטיקה אישור לבקשה מתבקשים לגשת למשאבי אנוש הבקשות שברשותם. עובדים אשר טרם קיבלו לאחרונה התבקשו כלל העובדים לחדש את במשאבי אנוש.

בלבד.
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אומרים "לא" לשפעת
חברי הנהלת בית החולים חוסנו יחד כנגד שפעת בישיבת ההנהלה )בתמונה(, 
כדי לעודד את כלל הצוות לעשות כן ולהגן על בריאותם ועל בריאות מטופליהם 
ובני משפחתם. בתוך כך, במסגרת קמפיין פנימי, גויסה ד"ר יסמין מאור, 
מנהלת היחידה למניעת מחלות זיהומיות, אשר הצטלמה במסגרת סרטון 
המסביר בקצרה אודות יעילות החיסון כנגד שפעת, ומדוע מומלץ לנטול 

אותו. חורף נעים ובריא לכולם!

שרברב הבית
הכירו את אנתוני הולי ג'ורג', שרברב הבית 
של המרכז הרפואי וולפסון. אנתוני עלה 
לישראל מאנגליה לפני כארבע שנים וחצי, 
לאחר שלמד שרברבות במוסד בריטי רשמי, 
במשך לא פחות מארבע שנים )!(. לאחר מכן 
הוא נישא לאישה ישראלית, עבר לגור יחד 
עמה בחולון  ונולדו להן שתי בנות, כיום בנות 
שנתיים וארבע. אנתוני הוא איש מקצוע חרוץ 
ומוכשר, פועל במהירות ומגיע לכל פינה 
במרכז הרפואי. לדבריו: "אני גאה לעבוד 
בוולפסון ומאוד אוהב את העבודה שלי. לא 
פחות מכך, אני אוהב את מדינת ישראל ואת 
התרבות הישראלית. ישראל היא בשבילי 

בית, ואני מאושר כאן".

הוועד שלנו
שלכם ובשבילכם!

ועד עובדי מנמ"ש, פארה-רפואי וקרן מחקרים נבחר בשנית. חברי הוועד 
בראשות היו"ר דניאל כהן מודים לכל העובדים על האמון ושיתוף הפעולה 

ומציינים כי ימשיכו לדאוג לרווחת העובדים ולטובתם.
בתמונה, מימין לשמאל: חברי הוועד עוזי לוי, יורי בבקוב, ננה גל, מלכה 

אסהין, עמיר לוזון. במרכז: דניאל כהן )יו"ר(.

טיפול באמנות הוא אחד התחומים העשויים לסייע 
להחלמה, בצד הטיפול הרפואי הקונבנציונלי. במכון 
להמטולוגיה בוולפסון נערך פרויקט כזה בהשתתפות 

המטופלים – חלק מהתוצרים לפניכם.

כי אמנות זה בדם

מפה ומשם

2626




