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הדרך לרפואה שלמה

c l a l i t m a s h l i m a . c o . i l

הדרך לרפואה שלמה משלבת טיפולי רפואה משלימה המומלצים על ידי רופאים, ומבוצעים על ידי נבחרת מטפלים מקצוענים, 
מוסמכים ומנוסים. הרופאים של כללית רפואה משלימה מכירים את ההיסטוריה הרפואית שלכם. הם יתאימו עבורכם 
את הטיפול היעיל ביותר לבעיה שלכם. המטפלים המקצוענים והמוסמכים יעשו הכל, אבל הכל, כדי שתרגישו טוב יותר.

 *עד 20 טיפולים בשנה, כולל ייעוץ רפואי
בכפוף לתקנון כללית מושלם

ללקוחות כלליתעד60הנחה!
מושלם ופלטינום*

94%  ממיליון
מטופלים הביעו שביעות רצון 

מתוצאות הטיפולים

20
סוגי טיפולים

בהתאמה אישית 
רפואית

49
מרפאות

רפואה משלימה
בכל הארץ

21
שנות מומחיות

800
מטפלים מקצוענים
מוסמכים ומנוסים

חיבור לתיק
הרפואי של המטופל

הדרך לרפואה שלמה
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עובדות ועובדים יקרים,

במהלך 11 השנים האחרונות, בית 
החולים וולפסון הוא עבורי בית שני, 

ואתם, העובדים – משפחה. 
לפני שנה, עם פרישתו של ד"ר 
את  עצמי  על  קיבלתי  ברלוביץ, 
ניהול בית החולים מתוך מגמה 
לעשות את המרב בתוך פרק הזמן 
שהוקצב לי, לטובת בית החולים, 
לטובתכם העובדים, וכמובן לטובת 

המטופלים.
במאמץ משותף ובעבודה קשה מצדכם, הגשמנו לא מעט מטרות 
למבדק  החולים  בית  הכנת  הינם  שבהם  שהעיקריים  ויעדים, 
האקרדיטציה הבא, גיוס תרומות לצורך רכישת ציוד רפואי ושיפוץ 
של מספר מוקדים חשובים בבית החולים – לרבות אולם הכנסים 
שלנו, קידום של תוכניות פיתוח והעשרה לרופאים ולמתמחים, יצירת 
ופיתוח קשרים עם מוסדות ללימוד רפואה בהונגריה – במטרה לגייס 
לוולפסון מתמחים צעירים ומוכשרים, וכמובן, המשך התקדמות בתחום 
של גיבוש ויישום נהלים רבי חשיבות לעשייה שלנו בבית החולים.
כעת, אני עומדת בפני סיומה של תקופה משמעותית ביותר בחיי.

הגעתי למרכז הרפואי וולפסון בתפקיד סגנית מנהל המרכז הרפואי 
באוגוסט 2007. ראיתי בהצטרפותי לבית חולים ממשלתי אתגר, מתוך 
הכרת המערכת הציבורית וקשייה, ומתוך הכרה ביכולתי לתרום 
לקידום בית החולים, אשר במשך השנים חווה קשיים לא מעטים.

בין התחומים אשר הייתה לי הזכות לקדם ולהוביל, נמנים התחום 
של ניהול סיכונים, קידום ההכנסות מתיירות המרפא, קידום וחיזוק 
התחום של ניתוחים אלקטיביים, ייעול בתחום ההצטיידות הרפואית 
וחיזוק קשרינו עם הקהילה, באמצעות יצירת שיתופי פעולה עם 

מגמות רפואה בבתי הספר בחולון ובבת ים. 
אני חשה סיפוק רב לאור קידום המטרות והיעדים שהצבתי לעצמי 
לאורך השנים. אחדים מהם הייתה לי הזכות להתחיל אך לפני 
כשנה, ומאחר שהזמן אינו מאפשר לי לסיימם, אני משאירה אותם 
לבאה אחריי – לד"ר ענת אנגל, אשר מונתה באחרונה למנהלת 
בית החולים. אני מאמינה ביכולתה של ד"ר אנגל לקדם את בית 
החולים ולהציבו בחזית הרפואה בישראל, ומאחלת לה הצלחה רבה 

בתפקידה המאתגר. 
חשוב לי לציין, כי אף לא אחד מן התהליכים שהנעתי לא היה נעשה 
בלעדיכם, העובדים  – כל אחת ואחד מכם. אתם הכוח המניע והמבצע. 
במהלך השנה האחרונה הרגשתי שאתם עומדים מאחוריי, תומכים 
בי ובכך מסייעים בהשגת המטרות החשובות של בית החולים שלנו, 

ועל כך תודתי והערכתי העצומה.
אני מאחלת לכם ולבית החולים להמשיך לצעוד קדימה. אנחנו 
בית חולים נפלא, שאוהב את מטופליו ומעניק להם את השירות 
הטוב ביותר שניתן, תוך התמודדות מרשימה עם אתגרי מערכת 

הבריאות בישראל. 

שלכם,
ד"ר זהבית זיו-נר
מנהלת ביה"ח היוצאת

עובדי וולפסון היקרים,

אני גאה ושמחה לקבל על עצמי את 
התפקיד של הובלת המרכז הרפואי.

כמי שגדלה והתחנכה בערים חולון 
ובת ים, זוהי סגירת מעגל אישית 

עבורי.
אני רואה במרכז הרפואי ארגון 
בעל עוצמה רבה ופוטנציאל גדול, 
ובכוונתי לפעול בנחישות ובהתמדה 
כדי לקדמו אל שורת בתי החולים 

המובילים בארץ.
בימים אלה אני עורכת היכרות עם המחלקות והיחידות בבית החולים, 
תוך שימת דגש מיוחדת על העובדים – החל בשדרה הניהולית 
הבכירה, דרך דרגי הביניים ועד העובדים המקצועיים והחרוצים 

הפועלים בשטח. 

אני רואה ב-2,500 העובדים שלנו נכס אסטרטגי, ובכוונתי להעניק 
להם תמיכה ורוח גבית להפגין מקצועיות, להוביל ולהצטיין – כל 

אחד בתחומו.
אני שמה את המטופלים שלנו ובני משפחתם במקום הראשון 

לקבלת טיפול מצוין, הטוב ביותר בארץ, שמכוון לצרכים שלהם.
המרכז הרפואי בניהולי יפעל בנחישות על מנת להעניק את השירות 
המקצועי הטוב ביותר ואת היחס האישי ביותר, לכל המטופלים 
והפונים, ובכללם מעל לחצי מיליון תושבי האזור – בערים חולון, 

בת ים, ראשון לציון, תל אביב יפו וסביבתן. 
בשיתוף פעולה עמכם, בהתמדה ומצוינות, ביוזמה אישית, ביצירתיות 
וחדשנות, באנושיות וחמלה, נכבוש את היעדים שלנו – ואף מעבר לכך.

אני מאחלת לכם ולבני משפחותיכם עצמאות שמח.

שלכם,
ד"ר ענת אנגל
מנהלת המרכז הרפואי

דבר מנהלת המרכז הרפואי

דברי פרידה: המנהלת היוצאת

עורכת: מיכל ויינשל שיינמן
חברי המערכת: ד"ר זהבית זיו-נר, ד"ר עוזי רביב, 

רינת הירש, פנינה ארד, דליה המאירי, שירלי קרמר, 
אסתי אהרוני, שושי פרידמן, ברק נונא, אורלי מילר, 

טל בונדי, חנה גוכשטט, מיכל עקירב

צילומים: ברק נונא, שמואל לוי
ידיעות: מיכל ויינשל שיינמן

עריכה, עיצוב והפקה:
שריג רעיונות

גיליון מס' 31
מאי 2018

אייר תשע"ח

director@wolfson.health.gov.il :לתגובות

אביב נפלא ובריאות לכול!
מצוות המרכז הרפואי וולפסון

המרכז הרפואי ע"ש
אדית וולפסון
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ד"ר ענת אנגל, מנהלת המרכז הרפואי וולפסון, 
ערכה סיור רשמי ראשון בבית החולים
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המנהלת החדשה של המרכז הרפואי וולפסון, ד"ר ענת אנגל, ערכה סיור רשמי 
ראשון בבית החולים עם כניסתה לתפקיד ביום 15 באפריל. 

אל הסיור הצטרפו חברי ההנהלה הבכירה של בית החולים, ביניהם יובל 
לוי – סגן מנהלת בית החולים, שלום נויפלד – המנהל האדמיניסטרטיבי, 
לידיה ריחני – מנהלת הסיעוד, אירינה דביר – מנהלת הכספים, ויזהר טל 

– היועץ המשפטי. 
בתוך כך, ד"ר אנגל ביקרה במלר"ד וולפסון – המחלקה לרפואה דחופה )חדר 
המיון(, שם קיבלה סקירה מאת ד"ר משה שריסט, מנהל המלר"ד, פגשה את 
האחות האחראית, שירה שילה, ואת מנהל יחידת הטראומה, ד"ר מיכאל בן אלי. 
אחד הנתונים הבולטים שנמסרו לד"ר אנגל תוך כדי הסיור בחדר המיון, הוא 
שזמן ההמתנה הממוצע לבדיקת CT או MRI במקרה של שבץ מוחי, מרגע 

ההגעה למיון, התקצר מכ-100 דקות לכ-40 דקות בלבד.
לאחר מכן ביקרה ד"ר אנגל באגף הנשים והיולדות בבית החולים בניהולו של 
פרופ' קובי בר, אשר שוחח עמה על השיפוץ הקרוב במחלקת היולדות, על 
שיפור התשתיות למען היולדות בוולפסון ועל הקמת מלונית ליולדות בעתיד.
במהלך הסיור פגשה ד"ר אנגל את ד"ר מיכל קובו, מנהלת מחלקת היולדות 
ומערך חדרי הלידה, את האחות האחראית במחלקת היולדות – לימור ששון, 
ואת צבייה כיאב, המיילדת הראשית. שתי האחרונות ערכו עבורה סיור בחדרי 
הלידה בוולפסון, אשר לאחרונה אובזרו מחדש ונרכש עבורם הציוד המתקדם 

ביותר בתחום. 
בהמשך, ד"ר אנגל ביקרה במחלקה פנימית ג' שבניהולה של פרופ' ג'יזל 
גודארד, שם פגשה גם את האחות הראשית במחלקה, לירן דבש. פרופ' 
גודארד הדגישה בפני מנהלת המרכז הרפואי כי המחלקה מסונפת לפקולטה 
לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, וכי במקביל לטיפול המקצועי והיחס 
האישי למטופלים, המחלקה מכשירה בכל שנה עשרות סטודנטים לרפואה 
ורואה במצוינות ערך עליון. ד"ר אנגל, מומחית ברפואה פנימית במקצועה, 

ערכה סיור בין חדרי המחלקה והתרשמה מן הצוות ומתנאי העבודה במחלקה.
לבסוף, סיירה המנהלת החדשה של וולפסון במערך חדרי הניתוח בניהולו 
של פרופ' טיבריו עזרי. אל הסיור הצטרפה איריס לניאדו, האחות האחראית 
בחדר הניתוח. ד"ר אנגל קיבלה סקירה מקיפה אודות הפעילות הניתוחית 

בוולפסון, הציוד המתקדם, מערך הטיפול בכאב ועוד. 
למחרת היום קיימה ד"ר אנגל שיחת פתיחה רשמית עם עובדי וולפסון, 
שבמהלכה הציגה את עיקרי הדגשים שלה כמנהלת בית החולים, ביניהם 
מצוינות מקצועית ואיכות טיפול בלתי מתפשרת, מיקום המטופלים ומשפחתם 
במקום הראשון בעשייה, טיפוח שדרה ניהולית מובילה, העצמת 2,500 העובדים 
בבית החולים, גיוס כספים לצורך קידום בית החולים והשקעה בפיתוח מוקדי 

מצוינות נוספים.

במחלקת היולדות

בחדרי הלידה

בחדר המיון

במחלקה פנימית ג'

בחדרי הניתוח



ד"ר ליאור ששון, מנהל מחלקת ניתוחי לב וחזה ויחידת ניתוחי לב ילדים 
 "Israeli Hero Award" במרכז הרפואי וולפסון, קיבל את הפרס היוקרתי
בשם עמותת "הצל לבו של ילד". הפרס הוענק לו בלונדון באירוע שאורגן 
על ידי העיתון הבריטי "The Jewish News", כאשר על הזכייה מכריז 
במהלך הטקס נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין. האות היוקרתי ניתן 
לד"ר ששון כנציגה של עמותת "הצל לבו של ילד", הפועלת בוולפסון 
ודואגת לניתוחי לב מצילי חיים ולמעקב רפואי לילדים חולי לב ממדינות 

פרס "Israeli Hero Award" הוענק לד"ר ליאור ששון

מתפתחות, במטרה לשפר את איכות הטיפול הרפואי בילדים אלו וליצור 
מרכזי טיפול מיומנים במדינותיהם. "הכול עניין של עבודת צוות", אמר 
ד"ר ששון בעת קבלת הפרס, "אני גאה לעמוד פה כישראלי, המייצג 
קבוצה גדולה של רופאים, אחיות, טכנאים, מתנדבים והרבה מאוד 
אנשים טובים מישראל ומהעולם המקדישים את חייהם להצלת חיי 
ילדים". עד כה, הצילה העמותה יותר מ-4,500 ילדים מ-55 מדינות 
מתפתחות והכשירה למעלה מ-150 אנשי צוות רפואי ממדינות אלו. 
בימים אלו בונה העמותה בוולפסון בית חולים לילדים, אשר ישפר 
בצורה משמעותית את התנאים עבור ילדי חולון, בת ים, דרום תל 
אביב ויפו, ויאפשר לעמותה להציל ילדים רבים נוספים מרחבי העולם.

ד"ר ליאור ששון עם מטופל בוולפסון

ד"ר ששון בטקס הענקת הפרס. צילום: בלייק עזרא

פגיית וולפסון 
ממשיכה להוביל

וולפסון ממשיכה במסורת של  פגיית המרכז הרפואי 
הצטיינות יתרה ושל איכות בלתי מתפשרת בשירות שהיא 
מעניקה להורים ולמטופליה הקטנטנים. הפעם, זכה צוות 
הפגייה במקום הראשון ב"מודל תמרוץ פגיות" מבין כל 
הפגיות בישראל. הפרס הוענק לד"ר דוד קהלת, מנהל 
המחלקה לטיפול מיוחד ביילוד, במעמד מנכ"ל משרד 
הבריאות. זו הפעם השנייה ברציפות שפרס מכובד זה 

מוענק לפגיית וולפסון. כל הכבוד!

מפגש היכרות עם משפחות הרופאים המתמחים במחלקת 
הילדים בוולפסון נערך ביוזמתו של מנהל המחלקה, פרופ' 
אילן דלאל. ההורים ובני הזוג של המתמחים במחלקת 
הילדים הגיעו באחד מימי השישי לבית החולים למפגש 
ולסיור מודרך ביחידות האגף. ליוו אותם ד"ר גילה מאירסון 
)במיון הילדים(, ד"ר ציון חורי )ביחידה לטיפול נמרץ 
ילדים( והמתמחה ד"ר מורן בסכס )במחלקה לטיפול 
מיוחד ביילוד – הפגייה(. האורחים אף הוזמנו להשקיף 
מגג מחלקת הילדים אל התקדמות בניית בית החולים 
לילדים, שעתיד לפתוח שעריו במהלך שנת 2019. "המטרה 
הייתה לחשוף בפני המשפחות ולו במעט את המקום 
שבו יקיריהם עובדים במשך ארבע וחצי שנות ההתמחות 
ברפואת ילדים", אמר פרופ' דלאל, "תודה למתמחה ד"ר 
עדי פריזן, שהעלתה את הרעיון וסייעה רבות במימושו 

של המפגש המרגש והמוצלח הזה". 

מתמחים בילדים
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כנס חיסוני ילדים לרגל פרישתו של פרופ' אלי סומך
יום עיון בנושא חיסוני ילדים התקיים בוולפסון 
לכבודו של פרופ׳ אלי סומך, המנהל הפורש 
של חטיבת הילדים והיחידה למחלות זיהומיות 
בילדים. באולם הכנסים של המרכז הרפואי, 
שהיה מלא עד אפס מקום, נכחו עמיתיו של 
פרופ' סומך ממחלקת הילדים, רופאים, אחיות 
ועובדי מנהל ומשק שהגיעו כדי לכבדו לקראת 
באירוע:  הנוכחים  בין  לגמלאות.  פרישתו 
מנהלת בית החולים ד"ר זהבית זיו-נר, המנהל 
היוצא של וולפסון ד"ר יצחק ברלוביץ, המנהל 
האדמיניסטרטיבי שלום נויפלד, מנהלת הסיעוד 
לידיה ריחני, מנהל מחלקת הילדים פרופ' אילן 
דלאל, וממשיכת דרכו של פרופ' סומך ביחידה 
למחלות זיהומיות בילדים, ד"ר דיאנה טשר. בכנס 
הרצו מומחים רבים מוולפסון וממוסדות נוספים 
בארץ, וכן מספר מומחים מחו"ל ביניהם פרופ' 
אליזבת מילר, ראש המחלקה לחיסונים במרכז 
למחלות זיהומיות באנגליה, ופרופ' פול אופיט, 
מנהל החטיבה למחלות זיהומיות והמרכז לחינוך 
בנושא חיסונים בבית החולים לילדים בפילדלפיה, 

ארה"ב.
פרופ' סומך, אשר בשנים האחרונות כיהן גם כיו"ר 
איגוד רופאי הילדים בישראל, זכור לציבור כמי 
שדחף והוביל, בתחושת שליחות, את התחום של 
מתן חיסונים לילדים. בין היתר העניק הרצאות 
והקים אתר  יזם  ואף  בנושא,  רבים  וראיונות 

אינטרנט מיוחד בתחום.
בכנס הפרישה נשא פרופ' סומך דברים מרגשים 

ובין השאר אמר: "את מרבית צעדיי ברפואת ילדים 
עשיתי במקום הזה, והוא היה לי לבית במשך שנים 
רבות. חשוב לי לומר לכם, כי אין לאף אחד מונופול 
על הידע ועל החוכמה הרפואית, ולכן, הקשיבו 
לעמיתים שלכם ואל תתביישו לשנות עמדות 
או נוהלי טיפול. הביטו בגובה העיניים לא רק 
לחולים ולמטופלים, אלא גם לעמיתים הזוטרים 
וכמובן לאחיות, כי מהן יוצאת חוכמה. הצלחנו 
כולם ביחד, בזכות הצוות הוותיק והצעיר, לבסס 
כאן חטיבת ילדים לתפארת, עם מוקדי מצוינות 

ברמה ארצית ובינלאומית. התמזל מזלי והיה לי 
זכות לעבוד בחלק המקצועי של עבודתי ביחידה 
למחלות זיהומיות גם עם מיכל )ד"ר שטיין( וגם 
עם דיאנה )ד"ר טשר(. זה משול למאמן שבקבוצה 
שלו משחקים גם רונלדו וגם מסי... ויחד עם סיגל, 
המזכירה הנפלאה, הן היוו ממש נבחרת חלומות. 
אני מבקש גם להודות להנהלת בית החולים על 

התמיכה לאורך הדרך". 
תודה לפרופ' סומך ואיחולי הצלחה רבה בהמשך 

הדרך!

משמאל: ד"ר דיאנה טשר, פרופ' אלי סומך ורעייתו, סיגל וטורי

משלחת של עמותת "הצל לבו של ילד" ובה רופאים, אחיות וטכנאים מהמערך 
הקרדיולוגי ומהיחידה לקרדיולוגיית ילדים מוולפסון יצאה לזנזיבר שבאפריקה. 
הצוותים שלנו הקימו במקום מרפאה זמנית, אליה נהרו מדי בוקר מאות 
אימהות שהגיעו יחד עם ילדיהן כדי לעבור בדיקות מצילות חיים, במטרה 
להגיע להמשך טיפול בישראל. התמונות שלפניכם מנציחות כמה רגעים 

מהעשייה המרגשת הזאת.

רגעים מרגשים בזנזיבר
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מינויים נוספים במרכז הרפואי
זהבית שפיצר מונתה לתפקיד מנהלת השירות הסוציאלי.

ד"ר אלינור גושן מונתה לתפקיד מנהלת מכון לרפואה גרעינית )בפועל(.

מרינה פרידמן מונתה לתפקיד אחות אחראית אשפוז יום.

אלכס מנור מונה לתפקיד הממונה על הגיוון התעסוקתי ואוכלוסיות ייצוג הולם במרכז הרפואי  – 
תפקיד חדש בנוסף לתפקידו הנוכחי ככלכלן בית החולים. 

ד"ר אוריאל שפירר )40(, מומחה בטיפול במחלות עיניים בילדים 
ובניתוחי פזילה, מחליף את ד"ר דורון נוימן, שכיהן בתפקיד זה במשך 
25 שנים וכעת פורש לגמלאות. תחומי התמחותו של ד"ר שפירר כוללים 
טיפול בעין עצלה, עצירת התקדמות קוצר ראייה וניתוחי פזילה בילדים 
ומבוגרים כולל שימוש בתפרי התאמה. בנוסף הוא מטפל במקרים 
מורכבים של אלרגיות עיניות, יובש ועכירות בקרנית בילדים ומבוגרים, 
ומבצע השתלות קרנית וניתוחי קטרקט בילדים ומבוגרים. ד"ר שפירר 
הוא בוגר הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ואת התמחותו ביצע במחלקת עיניים במרכז 
הרפואי תל אביב )איכילוב(. עם סיום התמחותו קיבל ויזת הצטיינות מיוחדת מממשלת ארה"ב ויצא 
להתמחות-על במחלות עיניים בילדים ופזילת מבוגרים ב"סקום פלמר", המדורגת למעלה מעשר שנים 
כמחלקת העיניים הטובה ביותר בארה"ב. שם רכש התמחות-על נוספת במחלות קרנית ובקטרקט, 
והוא אחד היחידים בעולם המחזיק בהתמחות כפולה של עיניים-ילדים ומחלות קרנית. עם חזרתו 

ארצה הצטרף כרופא ומנתח בכיר למחלקת העיניים שבאיכילוב.
ד"ר שפירר חבר באיגוד רופאי העיניים הישראלי ובאיגוד האמריקאי, בעל דרגת מרצה בכיר במסלול 
הקליני בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ופרסם עשרות מאמרים ומחקרים בתחום רפואת 

העיניים שעל חלקם אף זכה בפרסים.

ד"ר אוריאל שפירר: מנהל היחידה
למחלות עיניים בילדים ופזילת מבוגרים

מינויים חדשים 

במרכז הרפואי וולפסון נצבר ניסיון רב בטיפול בסרטן השד, ואף נבנתה 
תוכנית ייחודית להעשרת ידע בנושא והעמקת הבנת תהליכי ההתמודדות, 

ההחלמה והחיים בצד המחלה.
צוות מומחים רב תחומי מבית החולים הרצה על סרטן השד והשיב לשאלות 
בנושא, ביום עיון שנתי שנערך בבית החולים בנושא זה. הכנס יועד לנשים 
וגברים המתמודדים עם המחלה, למחלימים ממנה ולאלו הנמצאים בסיכון, 
לבני משפחותיהם  ולכל אנשי המקצוע המטפלים: רופאים, אחיות, עובדים 
סוציאליים, סטודנטים לסיעוד ועוד. את האירוע הנחה מנהל המרכז לבריאות 
השד, ד"ר אריה יודיץ', יחד עם אחות מתאמת בריאות שד מוסדית, דיאנה 
מושייב. לאחר דברי פתיחה של מנהלת המרכז הרפואי, ד"ר זהבית זיו-נר, 

ושל מנהלת הסיעוד לידיה ריחני, הרצו טובי המומחים מוולפסון בתחום 
הטיפול בסרטן השד והשלכותיו, ביניהם ד"ר טלי ארזי-קליינמן, מנהלת 
מכון דימות השד, ד"ר נטליה קרמינסקי, מנהלת יחידת אשפוז יום אונקולוגי 
ואחראית על תחום סרטן השד, ד"ר מיכאל איצקסון, מומחה לכירורגיה 
פלסטית ואסתטית מהיחידה לכירורגיה פלסטית, פרופ' אריה רזיאל, מנהל 
היחידה להפריה חוץ גופית, ד"ר יודיץ' ודיאנה מושייב. בסיום היום נערך 

פאנל מומחים פתוח לשאלות הקהל. 
האירוע הופק ביוזמת המרכז לבריאות השד והוועדה המוסדית לקידום 
הבריאות בשיתוף ובתמיכה של הנהלת וולפסון, עמותת ידידי המרכז, האגודה 

למלחמה בסרטן וחברת "רוש".

מימין: פרופ' אריה רזיאל – מנהל היחידה להפריה חוץ גופית,  ד"ר טלי ארזי-קליינמן – מנהלת מכון דימות השד, ד"ר זהבית זיו-נר –  מנהלת בית החולים, ד"ר אריה יודיץ' – מנהל 
מרכז בריאות השד, דיאנה מושייב – אחות מתאמת בריאות השד, ד"ר נטליה קרמינסקי – מנהלת יחידת אשפוז יום אונקולוגי ואחראית על תחום סרטן השד, ד"ר מיכאל איצקסון – 

מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית, יוליה ירושלמסקי – אחות מרכזת קידום בריאות מוסדית,  לידיה ריחני – מנהלת הסיעוד במרכז הרפואי

סרטן השד: מדברים על זה

מקצרים 
זמני 

המתנה

כחלק מאתגר שיפור השירות, 
עלה לאוויר באתר האינטרנט 
של בית החולים מיזם זמני 
המתנה לניתוחים ובדיקות. 
ההמתנה  זמני  פרסום 
מקודם מול קהל המטופלים 
באמצעות מהלכים שיווקיים 
ופעילות יחסי ציבור. לכניסה 
המרכזת,  לטבלה  ישירה 
את  לסרוק  מוזמנים  אתם 
דרך  להיכנס  או  הברקוד 
"מידע שימושי" בדף הבית 

של אתר בית החולים.
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בחזית הרפואה

ניצלה בזכות האקמו
צוות מנתחים, אחיות וטכנאים מוולפסון הובהל לבית חולים אחר יחד עם מכונת הלב-ריאה הניידת, כדי 

להציל את חייה של מטופלת בת 54 שסבלה מפגיעה ריאתית קשה. ד"ר חגי דקל: "כך אנו מצליחים להציל 
חולים עם כשל לבבי או ריאתי מסכן חיים״

מלכה פזרקר בת 54 מבאר יעקב, אם לשלושה וסבתא לשישה, פיתחה התקף 
אפילפטי שהסתבך באופן קשה מאוד בשל פגיעה ריאתית. היא אושפזה 
בטיפול נמרץ כללי באחד מבתי החולים במרכז הארץ, כשהיא מורדמת 
ומונשמת. בתוך מספר שעות התברר לצוות הרפואי באותו בית חולים כי 
לא ניתן להנשימה יותר באופן יעיל, בשל המשך הדרדרות קשה מאוד של 
הריאות. הצוות פנה לבית החולים וולפסון, המצויד במכשיר אקמו – מערכת 
תמיכה חיצונית בפעולת הלב והריאות. בוולפסון נרתמו מייד למשימה ושלחו 
צוות מתוגבר שכלל את מנתח הלב ד"ר חגי דקל, את מנהל היחידה לטיפול 
נמרץ כללי, ד"ר אריה סורוקסקי, את אחיות חדר ניתוח חיה מוסרי ואלונה 
פיסמני ואת טכנאי הלב-ריאה ענת מנסור ויגאל סופר. כאשר הצוות הגיע יחד 
עם מכשיר האקמו הנייד וכל הציוד הנדרש, מלכה הייתה כבר במצב שבין חיים 
ומוות. בפעולה מהירה היא חוברה למכונה וחייה ניצלו. לאחר שמצבה של 
מלכה יוצב היא הועברה לוולפסון כשהיא מחוברת לאקמו. החיבור למכונת 
הלב-ריאה אפשר לגופה להתאושש מהכשל הריאתי, וכעבור שבועיים היא 
נותקה מהמכשיר, אושפזה בטיפול נמרץ כללי ובמחלקה פנימית ג' ולאחרונה 
שוחררה לביתה במצב טוב. "מכשיר האקמו הוא תחליף זמני אך חיוני מאוד, 
ה'קונה' לרופא ולצוות המטפל זמן משמעותי כדי לייצב את החולה ולטפל 
בו", סיכם ד"ר חגי דקל, "בעזרתו אנו מצליחים להציל את חייהם של חולים 

שעד כה היו עלולים לסיים את חייהם כתוצאה מכשל לבבי או ריאתי".
בתמונה משמאל: ד"ר חגי דקל והמטופלת מלכה פזרקר

עברה  מיפו,   16 בת  נערה  היבא, 
לגילה  נדירים  ניתוחים  בוולפסון 
של החלפת מפרק ירך. מספר הרופא 
המנתח ד"ר דרור לקשטיין מהמחלקה 
לאורתופדיה בוולפסון: "היבא הגיעה 
אלינו למרפאת אורתופדיה ילדים עם 
כאבים קשים בשתי הירכיים, שמנעו 
ממנה לצעוד אפילו למרחקים קצרים 
ואף ללכת לבית הספר. בצילום רנטגן של האגן נמצא שהיא סובלת 
משחיקה קשה של שני מפרקי הירכיים, על רקע מחלה נדירה בשם 
פרוטרוזיו אצטבולום, המתבטאת בכניסה של מפרקי הירכיים לתוך 
האגן. מדובר בחדירה הדרגתית של "תפוח" המפרק לתוך האגן ושחיקה 
מואצת של הסחוס, שיצרו כאבים קשים והגבלה משמעותית  בטווח 

התנועה". 
וצוות  נוספת,  בעיה  נמצאה  לא  מקיף  ואנדוקריני  גנטי  בבירור 
האורתופדיה החליט שהפתרון הוא החלפה של שני מפרקי הירכיים 
בשני ניתוחים שיתקיימו על פני מספר חודשים. במרבית המקרים, 
את הניתוח הזה עוברים אנשים בני שישים ומעלה, כך שהצוות נדרש 
לתכנון שונה ומדוקדק. "אתגרי הניתוח היו קשורים לגילה הצעיר של 
המטופלת ולעצמות הקטנות שלה באופן יחסי", מציין ד"ר לקשטיין, 
"נערכנו לניתוח באמצעות תכנון מיוחד, ביצענו סימולציה ממוחשבת 
והזמנו תותבות המותאמות אישית לממדים שלה". היבא החלימה יפה 
מהניתוח הראשון וכעת היא מחלימה מהניתוח השני בקצב הרצוי. את 
הניתוחים ביצע צוות השירות להחלפת מפרקים במחלקה לאורתופדיה: 
ד"ר אלכסנדר אדלמן, שהתמחה בהחלפות מפרקים בשיקגו, ד"ר דרור 

מימין: מפרק הירך במצב שנקרא פרוטרוזיו אצטבולום. מדובר בחדירה הדרגתית של 
ראש עצם הירך )"התפוח"( לתוך האגן ושחיקה מואצת של הסחוס, עקב חולשת העצם 

במכתש האגן. כתוצאה מכך נוצרים כאבים קשים והגבלה משמעותית בטווח התנועה.

משמאל: לאחר הניתוח ניתן לראות כי מפרק הירך הוחלף בעזרת תותבת מיוחדת, 
שהותאמה למבנה העצם של המטופלת, זאת לאחר תכנון ממוחשב של הניתוח. נעשה 
שימוש בשתל עצם לשיפור התמיכה במשתל ובחומרים המאפשרים שרידות מקסימלית 

של המשתל לאורך שנים רבות מאוד.

אחרי לפני 

החלפת מפרק ירך בגיל 16

"ניתוח בתכנון מיוחד".
ד"ר דרור לקשטיין

לקשטיין שהתמחה בהחלפת מפרקים בטורונטו, וד"ר נוגזר אורן, שבמהלך הקיץ 
הקרוב ייסע להתמחות בהחלפת מפרקים בטורונטו. 
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נערך  בילדים  לבן  חומר  מחלות  בנושא  כנס 
בוולפסון בנובמבר 2017 והיווה הזדמנות לרופאים, 
לחוקרים ולמטפלים להעמיק את הידע בתחום 
זה ולשמוע על החידושים ממובילי דעה ומחקר 

בארץ ובעולם.
במהלך הכנס הוכרז על פתיחתה של המרפאה 
הרב תחומית למחלות חומר לבן בילדים, בניהולה 
של ד"ר אילת זרם. מרפאה חדשה זו מהווה מרכיב 
נוסף בשירות שניתן על ידי היחידה לנוירולוגיה 
ילדים, המכון הגנטי ומרפאת מג"ן בניהולם של 
פרופ' טלי שגיא וד"ר דורית לב. "צוות המרפאה 
שם לו למטרה לקדם את תחום מחלות החומר 

להביט 
בלבן של 

המוח
"מחלות חומר לבן" הוא שם כולל למחלות רבות, נדירות וקשות לטיפול, 

המאופיינות במחסור בחומר הלבן במוח. הילדים החולים בהן סובלים 
מהפרעות מוטוריות ומהפרעות בדיבור, באכילה, בראייה, בשמיעה ובהתפתחות 
הפיזית והשכלית. בכנס בנושא זה, שנערך לאחרונה בוולפסון בהשתתפות מומחים 

מחו"ל, הוכרז על פתיחתה של מרפאה רב תחומית לטיפול בילדים אלה

באכילה, בראייה, בשמיעה ובהתפתחות הפיזית 
והשכלית. כמו כן עלולים להופיע פרכוסים. 

עקב הפגיעה במיאלין נפגעת המערכת המוטורית, 
ולרוב, התינוקות החולים הם בעלי טונוס נמוך 
)היפוטונים(, כאשר בהמשך הטונוס מתגבר 
הפרעת  גם  קיימת  לעתים  לספסטי.  והופך 
תנועה אקסטרפירמידלית כגון דיסטוניה. הפגיעה 
המוטורית מתבטאת בהפרעה ביכולת התנועה 
במרחב ובשיווי משקל. למחלות אלו דרגות חומרה 
שונות; מחלות חומר לבן הן קבוצת מחלות רחבה, 
וכל אחת מהן מתבטאת בצורה אחרת. בחלק 
נוירודגנרטיביים,  ישנם מאפיינים  מהמחלות 
ועם הזמן ניכרת החמרה בסימפטומים. טיפול 
בילדים אלו יכול להקל על הסימפטומים, לשפר 
את התפקוד בכל תחומי החיים ואת איכות החיים, 
ולעתים לעצור את התדרדרות המחלה ואף לסייע 

בריפויה.

לזכר ד"ר לשינסקי-סילבר
המרפאה בוולפסון מטפלת בחולים עם מחלות 

חומר לבן שונות, ביניהן )רשימה חלקית(:
 PMD, PMD-LIKE, H-ABC, AGS,  
 .ALEXANDER DISEASE, MLD, MCT8
הטיפול הוא רב תחומי ונעשה על ידי שילוב של 

המטרה היא לקדם את 
ההבנה בתחום, להרחיב 

את האפשרויות הטיפוליות 
במחלות אלו ובתוך כך 
לשפר את איכות חיי 
המטופלים והמשפחות

הלבן הן מבחינה קלינית, אבחונית וטיפולית והן 
מבחינה מחקרית", אומרת ד"ר זרם, "המטרה היא 
לקדם את ההבנה בתחום, להרחיב את האפשרויות 
הטיפוליות במחלות אלו ובתוך כך לשפר את איכות 
חיי המטופלים ובני משפחותיהם, את בריאותם 
ואת השתלבותם בקהילה. במסגרת זו אנו מתכננים 
לערוך כנס להורים לילדים עם מחלות חומר לבן 

לקראת קיץ 2018".

פגיעה במערכת המוטורית
מחלות  גם  הנקראות  לבן,  חומר  מחלות 
לויקודיסטרופיות, הן מחלות נדירות ולעתים קשות 
לאבחון ולטיפול, המאופיינות בפגיעה בחומר 
הלבן במוח. החומר הלבן מורכב מתאי תמיכה 
הנקראים תאי גליה, ומחומר הנקרא מיאלין. 
המיאלין הוא המרכיב שתורם להעברת המידע 
מתאי העצב )החומר האפור( לשאר הגוף, ומאפשר 
לגוף לתפקד באופן תקין. בבסיס הביולוגי של 
חלק מהמחלות ישנה הפרעה בייצור של המיאלין 
)מחלות של היפומיאליניזציה(, וחלקן נובעות 
מתהליך של הרס המיאלין או פגיעה בתאי הגליה 

)מחלות של דהמיאלניזציה(. 
עלולים לסבול  לבן  ילדים עם מחלות חומר 
מהפרעה מוטורית ומהפרעות שונות בדיבור, 
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מומחים מעולמות שונים. לרוב מדובר במחלות 
גנטיות, אך רק בחלק מהמקרים הן תורשתיות. 

באמצעות בדיקת MRI מוח ניתן לזהות האם 
מדובר במחלת חומר לבן. האבחנה הספציפית 
מסתמכת על ההיסטוריה הרפואית והמשפחתית, 
על הבדיקה הפיסיקלית ועל תוצאות ההדמיה. 
לרוב נדרשת גם בדיקה גנטית לצורך אבחנה 

סופית וייעוץ גנטי.
צוות המרפאה צובר ניסיון באבחון ובטיפול בילדים 
עם מחלות חומר לבן ונמצא בקשר מתמיד עם 
מספר מרכזים מובילים בעולם בתחום זה, כמו גם 
בקשר אישי עם מומחים מחו"ל שעימם מתקיימות 
התייעצויות קבועות. הצוות משתתף ומציג בכנסים 
בינלאומיים, יוזם מחקרים ושותף לעשייה מחקרית 
עולמית בתחום מחלות חומר לבן. אחד הביטויים 
לכך היה הכנס שנערך לאחרונה בוולפסון בנושא 
מחלות חומר לבן – כנס שהוקדש לזכרה של 
מייסדת  ז"ל,  לשינסקי-סילבר  אסתר  ד"ר 
ומנהלת המעבדה המולקולרית בבית החולים, 
שתרמה רבות לאבחון מחלות חומר לבן ומחלות 
נוירוגנטיות בילדים. בכנס, בנוכחות משפחתה של 
אסתר, הוצגו הישגיה המרשימים בתחום ובאוויר 
ריחפה תחושה של שליחות, להמשיך את דרכה 
המדעית, האנושית והבלתי מתפשרת. ד"ר זהבית 
זיו-נר, מנהלת בית החולים, הכריזה כי המעבדה 
המולקולרית בוולפסון תיקרא מעתה על שמה 

של אסתר לשינסקי-סילבר. 

מרצים מפריז ואמסטרדם
רופאים  רובם  נכחו כ-150 משתתפים,  בכנס 
מתחומי הנוירולוגיה של הילד, התפתחות הילד, 
גנטיקה, נוירורדיולוגיה ופסיכיאטריה של הילד. 
כמו כן השתתפו בכנס יועצות גנטיות, עובדים 
סוציאליים ומטפלים התפתחותיים וכן חוקרים 
מתחום מדעי החיים מאוניברסיטאות שונות בארץ. 
שני מרצים מובילים מחו"ל כיבדו את האירוע 
בנוכחותם: פרופ' ארנולד מוניק, מנהל המכון 
הגנטי ומרכז Imagine בבית החולים לילדים נקר 
בפריז, ופרופ' ניקול וולף מהמרכז למחלות חומר 
לבן בבית החולים האוניברסיטאי VU באמסטרדם.

פרופ' מוניק הרצה על מעורבות חומר לבן במחלות 
מיטוכונדריאליות והציג עבודה המתארת את 
הממצאים בהדמיית המוח ואת הקורלציה שלהם 

למחלות מיטוכונדריאליות שונות.
פרופ' וולף העבירה שתי הרצאות חשובות. האחת, 
על ספקטרום מחלות ההיפומיאליניזציה  – מחלות 
שבהן קיימת הפרעה ביצירת המיאלין. היא שיתפה 
מניסיונה העשיר אודות מחלות מוכרות וחדשות 
זו, ועל הגורמים הגנטיים המגוונים  בקבוצה 
המעורבים במחלות אלו. הרצאתה השנייה הייתה 

בנושא טיפולים במחלות חומר לבן עם התייחסות 
לטיפול הפליאטיבי בחולים אלו, וכן לטיפולים 
גנטיים חדשניים שאפשריים כבר היום בחלק 

 .MLD ממחלות החומר הלבן כדוגמת

תעלומת החומר הלבן
בהמשך הכנס הרצתה פרופ' אורנה אלרואי שטיין 
על עבודתה בחקר מחלת החומר הלבן הנעלם, 
והציגה את המודל שפיתחה על מנת לחפש 
מרפא למחלה זו. פרופ' ליאור אפלבאום הרצה 
על תסמונת AHDS, על המודל שפיתח במעבדתו 
ועל מחקרים קליניים המתבססים על ידע זה. ד"ר 
יוליה צייגר הציגה את הניסיון הקליני שנצבר 
בוולפסון עם חולים בתסמונת זו. פרופ' אורלי אל 
פלג מהמכון הגנטי בבית החולים הדסה עין כרם 
הרצתה על מחלות חומר לבן שהיא תיארה ביהודים 
אשכנזים, על המנגנון הגנטי הגורם למחלות הללו 
ועל החשיבות בייעוץ הגנטי ואפשרויות לבדיקות 

סקר באוכלוסייה זו.
צוות מרפאת מג"ן, מרפאת חומר לבן והמכון הגנטי 
בוולפסון הציג את ניסיוננו במחלות חומר לבן 
בילדים, עבודות מקוריות וגילויים מהעולם, בדגש 

variations, ונתנה טיפים לזיהויים. ד"ר לובה 
בלומקין הציגה טיפולים בהפרעות התנועה שמהן 
סובלים חולים אלו, כולל טיפולים מוכרים וטיפול 

חדשני בקנאביס רפואי, ואת מחקרה בנושא. 

מכוניות ממונעות לילדים
בהמשך היום הציגה סטפני ליבזון את עמותת

GO BABBY GO – עמותה שפיתוחה החל אצלנו 
בוולפסון, המעניקה מכוניות ממונעות לילדים על 
מנת לאפשר ניידות שמחה גם לילדים עם נכות 
קשה. ד"ר אלונה גד הציגה את הגישה להתמודדות 
משפחות של ילדים עם מחלות חומר לבן, וכיצד 
הצוות הרפואי יוכל לסייע להן בהתמודדות. ד"ר 
אילת זרם הציגה טיפולים בהווה ובעתיד לשתי 
מחלות חומר לבן – טיפולים אימוניים קיימים 
וטיפולים   Aicardi-Goutieres לתסמונת 
גנטיים עתידיים למחלת אלכסנדר, המצויים כעת 
בפיתוח. לסיום היום, ד"ר נעמה יושע-אורפז 
העבירה חידון לימודי על זיהוי מחלות חומר לבן 
שונות על פי תבניות ה-MRI המוחי. ביום השני 
של הכנס התקיים מפגש של נוירולוגים לילדים 
ונוירורדיולוגים מרחבי הארץ עם פרופ' ניקול וולף. 
במהלך המפגש הוצגו בפני פרופ' וולף מקרים 
של ילדים עם מחלות חומר לבן לא מאובחנות, 
על מנת לשמוע את חוות דעתה. מתמחי היחידה 
הציגו את המקרים, והתקיים סיעור מוחות שהיווה 

מפגש מלמד ומקדם עבור כולנו.
הצוות המארגן של הכנס כלל את ד"ר אילת זרם, 
יפעת נצר )יועצת גנטית(, ד"ר ריקי סוקול, ד"ר 

דורית לב ופרופ' טלי שגיא.

הכנס הוקדש לזכרה של ד"ר 
אסתר לשינסקי-סילבר ז"ל, 
מייסדת ומנהלת המעבדה 

המולקולרית בבית החולים, 
שתרמה רבות לאבחון 

מחלות חומר לבן בילדים

האבחנה הספציפית 
מסתמכת על תוצאות בדיקת 

MRI מוח, על ההיסטוריה 
הרפואית והמשפחתית,

על בדיקה פיסיקלית ולרוב 
גם על בדיקה גנטית 

ילדים אלו עלולים לסבול 
מהפרעה מוטורית, 

מפרכוסים ומהפרעות שונות 
בדיבור, באכילה, בראייה, 

בשמיעה ובהתפתחות 
הפיזית והשכלית

על האתגרים והחידושים באבחון הקליני והגנטי 
ובטיפול. ד"ר דורית לב דיברה על האודיסאה 
Pelizaeus- האבחנתית שהביאה לגילוי מחלת

Merzbacher disease משפחתית. ד"ר ליאת בן 
סירה הציגה עבודה משותפת על השינויים בחומר 
 copy number הלבן, אשר נראים בתסמונות של

כנס מחלות חומר לבן בוולפסון



מאת דליה המאירי הכי טובים שיש

אחד הרגעים המרגשים בכל ארגון הוא רגע ההכרזה על שמותיהם של העובדים המצטיינים. השנה, הרגע הזה הגיע ממש 
בסיומה של השנה האזרחית. ב-31 בדצמבר נערך טקס המצוינות של המרכז הרפואי וולפסון, שבו הוקירה הנהלת בית החולים 

שמונה עובדים וארבעה צוותים שעשו במהלך השנה מעל ומעבר למצופה, ונבחרו כמופת וכדוגמה לעבודה מצוינת.

העובדים המצטיינים לשנת 2017, ביחד עם חברי הנהלת בית החולים ויושבי ראש הוועדים 

פרס העובד המצטיין 
אסתר שלום | אחות אחראית מחלקה פנימית ו'

אורנה צבי | מרכזת כוח אדם סיעודי

ד"ר קטיה דיין | מנהלת מחלקה כירורגית ב'

ד"ר משה שריסט | מנהל המחלקה לרפואה דחופה

פרס הצוות המצטיין 
מחלקת המשק: אווקה טקאלה, אמבצ'ו ביקדי, דסטאו סוונך, לקאצ'ו 

מולו, נגס סיום, נגש מולט, ראובן מלקו, רפאל קבינוב 
צוות מתאמי הסיעוד: אודי אוגלבו, אלה יוסופוב, אלונה פוחול, 
אלנה סלוצקר, אפרת רום שניר, דיאנה מושייב, חנה מוסקוביץ, יוליה 
ירושלימסקי, ניסן קייקוב, סטלה טולמסוב, סלי קלנטר, שרית רשיד 

כבוד למצטיינים

 המתנה הגדולה הראשונה שאנו יכולים להעניק 
לזולת היא להיות לו דוגמה טובה

כריסטופר מורלי, סופר אמריקני

איכות לעולם אינה יוצאת מן האופנה
לוי שטראוס, מייסד אימפריית הג'ינס ליווייס

תמיד הישאר דרוך ומוכן לרגע שבו תוכל להפוך 
בעיה להזדמנות להצלחה 

לאו-צה, פילוסוף סיני קדום 

איכות החיים של אדם קשורה באופן ישיר למידת 
ההתחייבות שלו כלפי מצוינות, בלי קשר לתחום 

עיסוקו  |  וינס לומברדי, מאמן הפוטבול האגדי

מצוינות היא לא פעולה, אלא הרגל. את הדברים 
שאתה עושה הכי הרבה, תעשה גם הכי טוב 

מרווה קולינס, אשת חינוך אמריקנית 

אם אדם משקיע את המיטב, מה עוד יש?
ג'ורג' פאטון, גנרל בצבא ארה"ב

דבקו במטרה. שום דבר בעולם לא יכול להחליף 
עקשנות. התעקשות ונחישות הן בעלות כוח בלתי 

מוגבל  | ריי קרוק, מייסד מקדונלד'ס 

לא משנה כמה לאט אתם הולכים, כל עוד אתם לא 
עוצרים   | קונפוציוס, מחכמי סין העתיקה

האדם היחיד שנועדתם להיות הוא האדם שאתם 
מחליטים להיות

ראלף וולדו אמרסון, פילוסוף ואיש רוח 

תאמינו שאתם יכולים, ואתם כבר בחצי הדרך
תיאודור רוזוולט, הנשיא ה-26 של ארה"ב
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תעודות הוקרה צוותיות
צוות היחידה למחלות מעי דלקתיות בראשו פרופ' אריה לוין: 

סיגל רותם בונה, קרן אוצטרו, רחל אביב, חן סרבגילי שבת
צוות מערך המזון בראשותו של זיו דורון:

אבי קקון, אבי גולדפיין, איגור רוזנברג, סיליה באומן, אביעזר מור 
יוסף, ענת לוי, ליהי יפה

תעודות הוקרה 
אריה ליברמן | מנהל שירות הפיזיותרפיה

לריסה סלוטין | אחות מוסמכת במחלקה לאורולוגיה

קיקו יעיש | מנהל התחבורה

רחל רביבו | סגנית מנהלת קבלת החולים

כבכל שנה, בין הזוכים בפרס העובד המצטיין ניתן למצוא את עובדי כלל הסקטורים: רופאים ורופאות, אחים ואחיות, תומכי 
רפואה ועובדי מִנהל ומשק. יחד עם זאת, בבחירת מצטייני 2017 הושם דגש מיוחד על פעילותם של מחלקת עובדי המשק 

)עובדי הניקיון( וצוות מתאמי הסיעוד. חברי הנהלת המרכז הרפואי ויושבי ראש הוועדים בוולפסון בירכו את הזוכים ואיחלו להם 
המשך הצלחה. האירוע אורגן והונחה על ידי בתיה אליו, מנהלת מדור עובדים במחלקת משאבי אנוש, המרכזת את פרויקט 

"העובד המצטיין" ומנחה את הטקס מדי שנה. כל הכבוד למצטיינים שלנו, והלוואי שעוד רבים וטובים ילכו בעקבותיהם!

פרופ' אריה לוין, מנהל גסטרו ילדים, מקבל תעודת הוקרה צוותית

זיו דורון, מנהל מערך המזון, מקבל תעודת הוקרה צוותית

כשאנחנו שואפים להיות טובים יותר ממה שאנחנו, 
הכול סביבנו הופך טוב יותר

פאולו קואלו, סופר ברזילאי 

קשה להביס אדם שלא מוותר
בייב רות', כוכב בייסבול 

לא נכשלתי. פשוט מצאתי 10,000 דרכים שבהן זה 
לא עובד  | תומאס אדיסון, מדען וממציא

העבודה עומדת למלא חלק גדול מחייכם, והדרך 
הטובה ביותר להיות מסופקים היא האמונה שאתם 

עושים עבודה נהדרת. והדרך היחידה לעשות 
עבודה נהדרת היא לאהוב את מה שאתם עושים

סטיב ג'ובס, מייסד אפל
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מאת רינת הירש בריא לדעת

כל מי שטופל ביחידה החדשה לכירורגיית פה ולסת מלא שבחים לצוות המקצועי 
בראשות ד"ר יניב דגן והמנהלת האדמיניסטרטיבית לינדה ליבקינד. בהנהגתם, פועלת 
בוולפסון מרפאת מומחים לבעיות מורכבות ברפואת השיניים וחלל הפה, המביאה את 

האיכויות של הרפואה הפרטית אל בין כתליו של בית חולים ציבורי

אומרים שאין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני. אז הרושם הראשוני, עם 
הכניסה ליחידה לכירורגיית פה ולסת, הוא של רפואה מעולם אחר.

הדלת נפתחת אל עיצוב לבן, בוהק ונקי. תמונות נוף יפהפיות מקשטות 
את הקירות. פרח סחלב לבן על דלפק השירות. שילוב בין תחושת 
סטריליות ליוקרה שקטה. אין ספק, זו לא נראית כמו "עוד" מחלקה 
בין מחלקות בית החולים; התחושה היא שהגענו לאי של רפואה 

פרטית בתוך בית חולים ציבורי. 
התחושה הזאת, מסתבר, היא לא אחיזת עיניים. זה בדיוק היה החזון 
בהקמת המרפאה שנחנכה )יותר נכון, נפתחה מחדש בבית החולים( 
לפני כשלוש שנים. "באנו לכאן מקליניקות פרטיות, כדי לתת רפואה 
באיכות של מרפאה פרטית בסקטור הציבורי", אומרת לינדה ליבקינד, 
המנהלת האדמיניסטרטיבית. וכשלינדה אומרת "באנו", היא מתכוונת 
אליה ואל ד"ר יניב דגן, מנהל היחידה, שעובדים ביחד כבר יותר 

מ-12 שנים. 

מומחים אחד-אחד
ד"ר יניב דגן הוא בוגר לימודי רפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב, 
ואת התמחותו בכירורגיית פה ולסת עשה במרכז הרפואי תל אביב 
)בית חולים איכילוב(. הוא עבר השתלמויות מיוחדות כמו טיפול 
בטראומות לעצמות הפנים, וצבר ניסיון רב הן בטיפול בטראומות 
השונות והן בפעולות כירורגיות כמו עקירות, שתלים, השתלת עצם, 

שיקום רכסים וניתוחים פלסטיים ליישור הלסתות.
לינדה ליבקינד היא אחות וסייעת לרופא שיניים בעברה, שבהמשך 
פנתה לתחום הניהול. במשך למעלה מ-20 שנה ניהלה מרפאות 
שיניים ואף שימשה כיועצת למרפאות שיניים פרטיות. כיום היא 
בתפקיד המנהלת האדמיניסטרטיבית של המרפאה, כמי שאמונה 

על הצד המנהלי ועל התפעול השוטף.
מאז פתיחת היחידה התווספו לצוות מומחים נוספים: ד"ר שגיא בלבן, 
מומחה בכירורגיית פה ולסת, ד"ר צורית ברוקנטל וד"ר יולי גולדמן, 
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 צוות המרפאה מיומן בטיפול בטראומה, 
כגון שברים בעצמות הפנים וזיהומים, ביצוע 

ניתוחים להסרת גידולים בחלל הפה ובלסתות 
וניתוחי יישור לסתות 

ישירות על שביעות רצון הלקוחות, שחלקם מגיעים לטיפול גם 
מאזורי מגורים רחוקים ושומרים על נאמנות לצוות. 

המרפאה פועלת מדי יום בין השעות 8:00 ל-15:00 וניתן להגיע 
אליה עם הפניות מרופאים פרטיים בקהילה, מרופאי קופת חולים 
וממרפאות שיניים של הקופה. אנשי וולפסון מוזמנים ליהנות מהנחת 
פרסונל של 15%. אז אם צריך – אל תוותרו על טיפול מקצועי ואישי 

כאן אצלנו "בתוך הבית"!

מומחים ברפואת הפה, ד"ר סנדרה טרבס, מומחית ליישור שיניים, 
הסייעות תמרה גיטמן ואנג'ליקה זינובייבה והמזכירה עדי אנג'ל.

"זהו צוות יוצא מן הכלל, בעל מומחיות וניסיון רבים, הערוך לבצע 
מגוון רחב של טיפולי פה ולסתות, הן בהרדמה מקומית והן בהרדמה 
כללית", מציין ד"ר יניב דגן. "ניתוחים מורכבים מבוצעים על ידי 
רופאי היחידה בחדרי הניתוח של בית החולים, תוך שיתופי פעולה 
עם הצוותים השונים ועם מומחים בתחומים משיקים ממחלקות 

בית החולים וולפסון".

מעטפת טיפולית שלמה
ואכן, המעטפת של המרכז הרפואי וולפסון מאפשרת לצוות היחידה 
לכירורגיית פה ולסת ליהנות משיתוף פעולה הדוק עם כל יחידות בית 
החולים. ההרדמה הכללית ניתנת על ידי רופאי מחלקת ההרדמה, 
שירותי ההדמיה על ידי צוות מכון הרנטגן, ואספקת הציוד על ידי 
מחלקת אספקה רפואית הדואגת להזמין את הציוד ואת המכשירים 
החדשים ביותר. רופאי היחידה מרכיבים צוותים מולטי-דיסציפלינריים 
יחד עם מומחים אחרים בוולפסון, לטיפול במקרים מורכבים, ומייעצים 
לחולים במחלקות השונות של בית החולים בכל מקרה של פתולוגיה 

בחלל הפה והלסת, הדורש אבחון או טיפול.
מה זו בעצם כירורגיית פה ולסת ובמה היא עוסקת – אני שואלת את 
ד"ר דגן. "כירורגיית פה ולסתות עוסקת במגוון מחלות ובעיות באזור 
הקשור לראש, לפנים ולצוואר", הוא מסביר, "לכן, הרופא המטפל 
חייב להיות בהכשרתו הן רופא שיניים והן מומחה בכירורגיית פה 
ולסת, שכן הוא מטפל בפציעות ובמחלות של חלל הפה, הלסת 
והפנים. ההתמחות היא בעלת נקודות השקה להתמחויות נוספות 
כגון פלסטיקה ואף אוזן גרון, וישנם גם שיתופי פעולה עם אונקולוגיה 

והמטולוגיה".

המקרים הכי מורכבים
ביחידה מטפלים בכל המקרים שלא מטופלים במסגרת הקהילה, 
כלומר במקרים המורכבים יותר או כאשר המטופלים מצויים בקבוצת 
סיכון ולא ניתן לטפל בהם בקהילה. הצוות מקיים קשר הדוק עם 
הרופאים המפנים מהקהילה, זמין במענה טלפוני ושמח תמיד לייעץ. 
"אנו מעניקים ייעוץ גם לרופאים שאנו לא מכירים ושפונים אלינו 
מהקהילה", מדגיש ד"ר דגן, "בין כתלי בית החולים, צוות היחידה 
נותן מענה למחלקה לרפואה דחופה, מעניק ייעוצים לכל מחלקות 
האשפוז, מבצע ניתוחים בחדר ניתוח וכן נעזר בהרדמה כללית 

בניתוחים הנעשים ביחידה". 
פעילות היחידה כוללת טווח רחב של טיפולים: החל מטיפולי שיניים 
"רגילים" כמו עקירות שיניים רגילות וכירורגיות, עקירות שיני בינה 
ושיניים כלואות או חשיפת ניבים לצורך טיפול אורתודנטי, דרך 
טיפולים מרפאתיים מורכבים כמו הרמת סינוסים, שתלים דנטליים, 
השתלות עצם ובניית עצם )אוגמנטציות(, ועד לטיפולים וניתוחים 
בהרדמה כללית. הצוות מיומן בטיפול בטראומה, כגון שברים בעצמות 
הפנים וזיהומים, ביצוע ניתוחים להסרת גידולים בחלל הפה ובלסתות 
וניתוחי יישור לסתות )אורתוגנטיים(. תחום התמחות נוסף הוא אבחון 
וטיפול במחלות חלל הפה לסוגיהן כדוגמת מחלות של בלוטות הרוק, 
טיפול בהפרעות בתפקוד מפרקי הלסת, טיפול בכאבי פנים, ביצוע 

שטיפות מפרק וארתרוסקופיות.

גישה מקצועית ואנושית
"הגישה שלנו משלבת מקצועיות ואנושיות", מציינת לינדה. ואכן, קל 
להרגיש באוויר המרפאה את הגיבוש הפנימי והלכידות של הצוות, 
מה שבא לידי ביטוי בשירות הרגוע והמחויך למטופלים. זה משפיע 

 "זהו צוות יוצא מן הכלל, בעל מומחיות 
וניסיון רבים, הערוך לבצע מגוון רחב של 

טיפולי פה ולסתות, הן בהרדמה מקומית והן 
בהרדמה כללית", מציין ד"ר יניב דגן

צוות היחידה לכירורגיית פה ולסת
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מאת שושי פרידמן חוויית המטופל

אחד המקומות היותר דרמטיים בבית החולים 
הוא חדר טיפול נמרץ במחלקה לרפואה דחופה, 
הנקרא גם חדר הלם או חדר טראומה. זהו המקום 
שאליו מובהלים מטופלים על התפר הדק שבין 
חיים ומוות, בו מתבצעות ההחייאות המורכבות, 
כאן עמלים הצוותים על ייצוב מצבם של אנשים 
המצויים במצבים מסכני חיים. היכולת הזאת, 
להעניק טיפול מציל חיים בחלון זמן מצומצם, 
ומיומנות  איכותי  ציוד  גורמים:  נובעת משני 
מקצועית גבוהה של הצוותים. ובמילים אחרות: 
הידע האנושי והניסיון המצטבר, כיצד לעשות 
שימוש אופטימלי בציוד ולתפקד על הצד הטוב 

ביותר גם בלחץ רב. 
כאן נכנסת לתמונה תוכנית הסימולציות לאחיות 
ולאחים העובדים במלר"ד, שיצאה לדרך ברבעון 
האחרון של 2017. באמצעות טכנולוגיות למידה 
מתקדמות, עובר צוות הסיעוד במלר"ד התנסות 
המדמה באופן האמין ביותר החייאת אמת ומגוון 
מצבים מאתגרים המתרחשים בחדר המיון מדי 
לימוד מתמיד, קבלת משוב  תוך  והכול  יום, 
והפקת לקחים. כדי להבין איך זה עובד שוחחנו 
עם שלושה ממובילי תוכנית הסימולציות: שירה 
שילה, אחות אחראית מלר"ד, יעקב ניסימוב, 
אח מתאם החייאה במלר"ד, ומיכל נח מהנהלת 

הסיעוד.

לתפקד במצבי לחץ
"העבודה בחדר ההלם ועם מטופלי הטראומה 
מאתגרת את צוות המלר"ד, שכן היא דורשת 
ספציפיות  ובמיומנויות   רב  בידע  שליטה 
ומתקדמות, הכוללות יכולות אבחון וטיפול רפואי 
וסיעודי במצבים רפואיים מורכבים", מציינת מיכל 
נח, "מעבר לתפעול ולשימוש במכשור הרפואי 
המתקדם, נדרש צוות המלר"ד לידע רפואי וסיעודי 
רב כמו גם ליכולות תפקוד במצבי לחץ, כל זאת 
על מנת להציל חיים בזמן אמת. התפקוד של 

האחיות חייב להיות מושלם!".
השימוש בסימולציות נולד מן הצורך לחבר את כל 
אלה למתודה אחת. מיכל מציינת כי לא די בכך 
שהאחיות הן בעלות ידע תיאורטי; יש חשיבות 
עליונה לתרגל את המיומנויות, במיוחד בסביבה 
שבה עובדים בלחץ. "חשוב להכיר היטב את 
הציוד, לדעת היכן הוא מונח וכיצד להפעילו", 

היא מדגישה.
אז מה הן בעצם הסימולציות?

היא הדמיה של מציאות; תרגול  "סימולציה 
תרחישים רפואיים וסיעודיים שונים על בובה 
משוכללת. מדובר בבובה חכמה שיודעת לייצר 
מצגים רפואיים מסכני חיים, כמו למשל, הפרעות 

תרגול ששווה
תוכנית הסימולציות לצוות הסיעודי במחלקה לרפואה 
דחופה )מלר"ד( מאפשרת לאחיות ולאחים להתנסות 

בתרחישי אמת ולשפר את המיומנות, הידע והשימוש בציוד 
שבחדר הטראומה החדש. יצאנו לבדוק איך זה עובד 

בקצב הלב. זוהי טכנולוגיית למידה מתקדמת, 
שמטרתה לתרגל את האחים והאחיות למתן 

הטיפול האיכותי ביותר".
איך מחליטים מי משתתף בתרגול?

"ההנהלה הבכירה של המלר"ד בנתה סדרת 
תרחישים, הכוללים סיטואציות רפואיות וסיעודיות 
שכיחות שחשוב לתרגל אותן. כל אח ואחות 
מתרגלים תרחישים בהתאם לשלב הקליטה שלהם 
במיון או לוותק שלהם. גם הצוות הבכיר מתרגל 
עם תרחישים המותאמים לו. כל אחות עוברת 
שתי סימולציות ברבעון, ובכל רבעון התרחישים 
משתנים. לדוגמה, ברבעון האחרון הסימולציה 
עסקה במטופל פצוע טראומה ובמטופל עם פרפור 
פרוזדורים. הבסיס לתרחישים הם מקרים אמיתיים 
שקרו במלר"ד. בסיום הסימולציה ובמהלכה, 
מנהל האירוע ממשב את המשתתפים ומראה 
להם כיצד יש לנהוג בסיטואציה. בכך, האחיות 
מקבלות כלים וידע על מנת להתמודד במציאות". 
בנוסף מתקיימות במלר"ד סימולציות בנושא 
טראומה, שבהן לוקחים חלק הרופאים הכירורגים 
בניהולו של ד"ר מיכאל בן אלי, מנהל יחידת 
הטראומה. "הרצון להיות הכי טוב והכי מקצועי 
קריטי לכל צוות המלר"ד ומשותף לכולנו, רופאים 
ואחיות", אומרת מיכל, "כולנו מטפלים בחולים 
במצבי אי ודאות מאוד מאתגרים. חשוב לאמן 
את הצוותים לשאול את השאלות הנכונות כדי 

לדעת לטפל בכל התדרדרות ושינוי מסכן חיים 
במצבו של המטופל".

איך מגיב הצוות הסיעודי לתוכנית הסימולציות?
"התגובות של האחיות והאחים טובות מאוד. כולם 
מבקשים עוד הכשרות ושואלים 'מתי תורי?'. 
הסימולציות מעצימות את הצוות, וחשוב להעלות 
את תדירותן. כרגע מתקיימות סימולציות פעמיים 
בשבוע, ובכל סימולציה מתרגלות שתי אחיות".

"להיות מוכנים – תמיד"
מי שבנה את תרחישי הסימולציה לצוות הסיעודי 
במיון, ומנהל את התוכנית יחד עם מיכל נח, הוא 
יעקב ניסימוב, אח מתאם החייאה במלר"ד. "כל 
אח ואחות עוברים תוכנית קליטה בחדר הלם, 
ובהמשך יעבור כל אחד בתורו סימולציה בחדר", 
הוא אומר, "הסימולציות הללו מיועדות לאחיות 
ולאחים בלבד משום שיש צורך לחזק אצלם את 
המיומנויות של טיפול בחולה מורכב או בחולה 
מתדרדר. הצוות הסיעודי חייב להיות מוכן, תמיד". 
יעקב מדגיש כי לסיעוד תפקיד מרכזי בטיפול 
בחולים המגיעים למלר"ד. "האחיות הן הראשונות 
שרואות את המטופל. מה שעומד מולנו זו טובתו 

של המטופל, ואנו שואפים לטופ".
הסימולציות ממחישות בצורה הטובה ביותר את 
המציאות שצוות האחיות במלר"ד חווה ביומיום. 
"הסימולציות הן דרך לחזק את האחיות וליישר 

מיכל נח: "מעבר לתפעול המכשור המתקדם, נדרש צוות 
המלר"ד לידע רב כמו גם ליכולות תפקוד במצבי לחץ. כדי 

להציל חיים, התפקוד של האחיות חייב להיות מושלם!"

חיים
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קו מקצועי ביניהן", מוסיף יעקב, "הן משמשות 
לתרגול פרוטוקולים, נהלים ומיומנויות, במיוחד 
כאשר לאחרונה קלטנו קבוצה גדולה של אחים 
ואחיות חדשים, שחשוב לתרגל אותם. לא מספיק 
לבצע תרגול קורסי החייאה פעם בשנתיים, כפי 
שמשרד הבריאות דורש. צריך כל הזמן לתרגל 

ידע ומיומנויות".
איך האחיות מקבלות את הסימולציות?

"בצורה חיובית מאוד. האחיות מכירות סימולציות 
מתהליכי ההכשרה שלהן, והמשוב טוב מאוד. כולם 
עושים את כל התרחישים ושמחים על ההזדמנות 
לתרגל מצבי אמת מהעבודה: תרחישים של מצבים 
כמו בעיה קרדיאלית, בעיה נשימתית, טראומה 
ועוד מצבים מסכני חיים או כאלה שיש להם 

פוטנציאל להתדרדר לכך".
האם כבר מזהים את השפעת התוכנית?

"או בהחלט מזהים התפתחות מקצועית ומגמה 
של שיפור בביצועים ושימוש נכון יותר בציוד 
ובמכשור. זה משפר את התפקוד של הצוות. שאר 
הצוותים העובדים במלר"ד מפרגנים ותומכים, 
ומצטרפים לעתים כצופים. כל זה תורם לשיפור 
תקשורת יעילה ונכונה בין הצוותים ומשפר את 
שיתוף הפעולה הרב מקצועי. הסימולציות במלר"ד 

הפכו לשגרה מבורכת".

הסיעוד מוביל במלר"ד
"הסיעוד במלר"ד וולפסון מוביל את העשייה", 
אומרת לנו שירה שילה, אחות אחראית במלר"ד, 
"הסימולציות מאפשרות שימור ידע ומיומנויות 
האחיות,  של  לביטחון  תורמות  והן  עדכניות 
בכל  ולמוכנות שלהן  להתנהלות המקצועית 
לתוכנית  שהמניע  מספרת  שירה  תרחיש". 
הסימולציות החדשה היה הצורך בפרויקט מקיף, 
שיכשיר את הצוות לעבודה בחדר ההלם החדש. 
"קלטנו הרבה אנשי צוות חדשים, ובמקביל עברנו 
לחדר חדש עם ציוד מתקדם – כל הסיבות לבצע 

הכשרה מקיפה שתסגור פערי ידע". 
כתרחיש  ובנוי  כולל מספר שלבים  התרחיש 
רפואיים  מצבים  לתרגל  מנת  על  מתגלגל, 
ומורכבים. המתרגלים הם תמיד  מתדרדרים 
שני אנשי צוות, כאשר הצוות צופה במתרחש. 
"התרחיש אורך כשעה ומטרתו לא לבחון את 
הצוות אלא ללמד", מסבירה שירה, "כשמתגלים 
פערים בידע ובמיומנויות, האחיות המתרגלות 

מקבלות במקום משוב והכוונה על מנת ליישר 
קו. היתרון המרכזי הוא כמובן תרגול מעשי של 

המיומנויות ולא רק למידה פרונטלית".
הצוות  מציאות,  מדמה  שהסימולציה  מכיוון 
המתרגל מתחבר מהר מאוד לתרחיש. אחים 
ואחיות שכבר השתתפו בסימולציה מעידים על 
שיפור ביכולתם לזהות מצבים מתדרדרים ולדעת 
מתי עליהם להמשיך לטפל בכוחות עצמם או 
לקרוא לאיש צוות אחר או רופא. "זה מלמד אותם 
לבצע תעדוף של פעולות, לעשות אומדן וסדר 
של פעולות, מתי יש לקרוא לרופא ומתי אין צורך 

בכך", מציינת שירה. 
בעקבות הצלחת התוכנית, הסימולציות הללו 
יימשכו מדי רבעון תוך גיוון התרחישים ועלייה 
ברמת המורכבות שלהם. "אנו בהחלט מזהים 
תחושה של שביעות רצון בקרב האחיות", מסכמה 
שירה שילה, "הפעילות הזאת יוצרת בהן תחושה 
של ביטחון ומעניקה תחושה שהנהלת המלר"ד 

משקיעה בהן ומטפחת אותן. ומה שנכון, נכון".

שירה שילה: "קלטנו הרבה אנשי צוות חדשים 
ועברנו לחדר הלם חדש עם ציוד מתקדם – כל 
הסיבות לבצע הכשרה מקיפה, שתסגור פערי 

ידע ותייצר מוכנות לכל תרחיש"

יעקב ניסימוב: "לסיעוד תפקיד מרכזי 
הן הראשונות  במלר"ד. האחיות 
שרואות את האדם המגיע למיון. מה 
שעומד מולנו זו טובתו של המטופל, 

ואנחנו שואפים לטופ"
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מאת ליהי יפה וענת לוי חוויית המטופל

מערך המזון בוולפסון צועד 
עם הזמן. על פרויקט שדרוג 

התפריטים למאושפזים ולצוות, 
תגבור המזון מהצומח והרחבת 
אפשרויות הבחירה לצמחונים, 

לטבעונים ולשוחרי בריאות – 
בכתבתן של ליהי יפה, דיאטנית 
מפקחת מזון ותזונה, וענת לוי, 
מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה

ליהי יפה מרצה
בכנס למנהיגות תזונתית

ישראל 
מתקדמת למזון 
בריא: הדרישה למזון צמחוני וטבעוני בארץ 
מצויה בשנים האחרונות במגמת עלייה. זה קורה 
בהתאמה למודעות הגדלה והולכת באשר לקשר 
שבין מזון לבריאות, המשמעויות הסביבתיות 
של תעשיית המזון והדאגה לרווחת בעלי חיים. 
לפי הנתונים, כ-4% מהישראלים מגדירים עצמם 
טבעונים, כ-10% כצמחונים, ובסך הכול 25% 
מעידים שמפחיתים במזון מהחי. בנוסף, משרד 
הבריאות הישראלי אימץ את הנחיות התזונה הים 
תיכונית, המעודדות תפריט עשיר במזון מהצומח 

לצד כמות מתונה של מזון מהחי. 
המרכז הרפואי וולפסון לא נשאר מאחור. במסגרת 
כנס המנהיגות התזונתית השנתי 2017, שנערך על 
ידי משרד הבריאות, הציגה ליהי יפה, דיאטנית 
מפקחת מזון ותזונה בוולפסון, את פרויקט התזונה 
החדש של בית החולים, שזכה לשבחים רבים בכנס. 
בכתבה זו נסקור את פרויקט שדרוג התפריטים 
 למאושפזים ולצוות ואת התפיסה שמאחוריו.
סל המזון בבתי החולים הכלליים מחייב הכנת 
תפריט צמחוני לפי עקרונות התזונה הבריאה 
והמגוונת. עם זאת, בתי חולים רבים מתקשים 

במסגרת הכנס השנתי למנהיגות התזונתית הציגה ליהי יפה, 
דיאטנית מפקחת מזון ותזונה בוולפסון, את פרויקט התזונה 

החדש של בית החולים, שזכה לשבחים רבים

ובפרט  זו,  הנחיה  ליישם 
מענה  במתן  מתקשים 
לאוכלוסייה הטבעונית, הדורשת 
וללא  ביצים  ללא  צמחוני  מזון 
מוצרי חלב. בנוסף, עולה הדרישה מקרב 
המאושפזים והצוות למגוון מזונות מהצומח 
כחלק מהתפריט השוטף, גם לאוכלוסייה האוכלת 
בעבודה  רבים  אתגרים  קיימים  מהחי.  מזון 
השוטפת של מטבחים בבתי חולים. ראשית 
מדובר בשינוי מערכתי העלול להוביל להתנגדויות 
ולעיכוב, החל מהתנגדות עקרונית לשינוי, דרך 
חוסר הבנה באשר לחשיבות השינוי ועד לאי 

הכרות עם פריטי מזון רלוונטיים כמו קטניות.
הפרויקט יצא לדרך באמצעות דיאטנית מערך 
צוות  בין  על שיתוף פעולה  והתבסס  המזון, 
הדיאטניות, צוות המטבח ומערך הרכש. המטרה: 
להטמיע את השינויים, ובראשם יצירת תפריט 
טבעוני בהזמנה אישית ושילוב מנות מזינות 
מהצומח כחלק מהתפריט הרגיל המוגש לכולם. 
במסגרת השינוי מוגשים כעת למאושפזים סלטי 
טחינה וחומוס, נוספו מנות על בסיס דגנים מלאים 
בארוחת הערב ומנות על בסיס קטניות וירקות. 
אחת לשבועיים מתקיים יום ללא בשר, וקיימת 
מנת קטניות מתחלפת מדי יום. המנות המעובדות, 
כמו שניצל סויה ושניצל תירס, הוצאו מהתפריט, 

בעוד שמגוון הקטניות עלה. 
מניתוח תזונתי של התפריט החדש, ניכר שיפור 
במדדים השונים וקיימת הלימה טובה יותר עם 
הדרישות התזונתיות. מבחינת השינויים שנעשו 
בחדר האוכל לצוות בית החולים, נוספו מנות 

קטניות, שופרו המנות העיקריות מהצומח ומבחר 
הדגנים המלאים עלה. מבדיקות שנעשו, קיים 
שיפור בשביעות הרצון הן בקרב המאושפזים 
והן בקרב הצוות. כל השינויים נעשו במסגרת 

התקציב הקיים וללא התייקרותו.
ומהי המסקנה המרכזית שלנו מהמהלך? על 
מנת לספק מענה הולם לאוכלוסיות הצמחוניות 
והטבעוניות, וכן להתאים את תפריטי בית החולים 
לתזונה הים תיכונית, יש צורך במספר שינויים 
בהובלת דיאטנית מערך המזון ובשיתוף פעולה 
רב מערכתי של צוות הדיאטניות, צוות המטבח, 
אנשי הרכש, מערך הסיעוד וההנהלה. גם כשמדובר 
בתזונה, נדרש שיתוף פעולה רב מקצועי – מזון 

למחשבה לכולנו.
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יום מודעות לסוכרת
ביום שישי 5 בינואר התקיים בוולפסון יום מודעות 
לסוכרת. היום הפתוח, שאליו הוזמנו אנשי צוות 
בית החולים, המטופלים והקהל הרחב, אורגן על 
ידי הנהלת המרכז הרפואי, מערך הסוכרת והוועדה 
המוסדית לקידום הבריאות. טובי המומחים של 
וולפסון סקרו את הנושאים החמים בתחום הסוכרת, 
ושותפים בתחום הבריאות הציגו את השירותים 
המתקדמים המוענקים לחולי הסוכרת במסגרות 
חוץ. האירוע הונחה על ידי מנהל מערך הסוכרת 
חוליו  פרופ'  הבריאות,  לקידום  הוועדה  ויו"ר 
ויינשטיין, ועל ידי אחות מתאמת סוכרת מוסדית, 

שרית רשיד, וזכה להצלחה ולסיקור תקשורתי.

עובדי וולפסון היקרים,

בהמשך למאמצי הקידום 
שלנו  החולים  בית  של 
ברשת החברתית, התחלנו 
של  בקידומו  לאחרונה 
בפייסבוק,  חדש  פרויקט 
"וולפסון:  הכותרת  תחת 

הפנים שלנו".
הפרויקט הוא, למעשה, מעין קולאז' של רגעים מתועדים 
מהווי המרכז הרפואי וולפסון; אוסף הולך ונצבר של פנים 
ושל בעלי תפקידים – ממגוון קשת המקצועות, בכל הסקטורי 

ובכל הדרגים.
במסגרת הפרויקט, צוות מחלקת הדוברות בוחר מדי שבוע 
עובד או עובדת מאחת המחלקות והיחידות של בית החולים, 
ודואג לתעד אותם בצילום המתאר רגע אחד משמעותי 

בשגרת יום העבודה שלהם.
כל התמונות מתויגות בפייסבוק תחת הכותרת: #וולפסון_
הפנים_שלנו. בעתיד, לחיצה על ה-hash tag הזה, תוביל 

לעמוד שבו יופיעו כלל הצילומים.
הרגע המתועד הראשון שלנו הוא מהיחידה לטיפול נמרץ 
ילדים )ותודה לד"ר ציון חורי ולאחות האחראית רויטל כהן(. 
אחריו כבר עלו רגעים נוספים של "הפנים שלנו", וכל אחד 
מהם משקף היטב את האימרה ש"תמונה אחת שווה אלף 
מילים". אחד מהם, המתעד את המתנדבת אילנה רחימי, 

אנו מביאים כאן כדוגמה לפרויקט הייחודי הזה.
וכמו תמיד, בעמודים אלה אתם מוזמנים להתרשם מהסיקור 
המגוון שבית החולים שלנו מקבל בכלי התקשורת השונים, 
כאשר במוקד, כתמיד, אתם – האנשים העומדים מאחורי 

העשייה היומיומית העצומה הזאת. 
כולכם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, להגיב ולשתף:

WolfsonMedicalCenter
וכמו תמיד, אני מזמינה אתכם לפנות אלי, עם רעיונות 

והצעות.

בברכת אביב נפלא,
מיכל ויינשל שיינמן
דוברת המרכז הרפואי

אנחנו על המפה

כנגד כל הסיכויים
כתבה בולטת שהופיעה בעיתון "ישראל היום" 
סיפרה כיצד הסרטן של מאיה הולך ונעלם 
שטיפלו  הרופאים  רפואית.  תעוזה  בזכות 
במאיה דיטקובסקי )53( כבר בישרו לה שהיא 
על סף מוות. כמוצא אחרון, הציעו לה במכון 
בדיקת  את  לעבור  בוולפסון  לאונקולוגיה 
הפאונדיישן, שבעקבותיה הותאם לה טיפול 
ייחודי והיא התאוששה באופן מדהים. כעת 
נאבקת מאיה בקופת החולים כדי לקבל מימון 
לתרופה היקרה. כל הכבוד לד"ר רונן ברנר, מנהל 

המכון לאונקולוגיה, ולצוות שלו!

דיאטה כפתרון לקרוהן
ריאיון עם פרופ' אריה לוין, מנהל היחידה 
לגסטרואנטרולוגיה בילדים בוולפסון, 
 IBD פורסם באחרונה במגזין המקצועי
News Today. במסגרת הריאיון, פרופ' 
דיאטה  באמצעות  כיצד,  מסביר  לוין 
מיוחדת – וללא שימוש בתרופות, ניתן 
למנוע את מחלת הקרוהן בקרב ילדים 

ואף לגרום לנסיגתה.

וולפסון, הפנים שלנו!
בדף הפייסבוק של המרכז הרפואי וולפסון 
ממשיך בהצלחה פרויקט #וולפסון_הפנים_
שלנו. והפעם – המתנדבת אילנה רחימי כבר 
חצתה את גיל השמונים אך עדיין מגיעה, שלוש 
פעמים בשבוע, כדי לסייע במחלקה כירורגיה 
ב' בבית החולים. תודה ליפה אסף, האחות 
האחראית במחלקה כירורגיה ב'. אתם מוזמנים 
להיכנס, להגיב ולשתף את הפוסט הזה ופוסטים 
קודמים שעלו במסגרת הפרויקט.  הפרויקט החל 
בפוסטים מהמחלקה לנוירולוגיה ומהיחידה 
לטיפול נמרץ ילדים, שעד כה זכו למאות לייקים, 

תגובות ושיתופים.

ד"ר ברנר על 
סרטן והחלמה

ד"ר רונן ברנר, מנהל המכון 
בוולפסון,  לאונקולוגיה 
התארח בערוץ 10 בתוכנית 
"חיים בריא" בהנחיית רפי 
הריאיון  קרסו. במסגרת 
בין  ברנר,  ד"ר  התייחס 
ם  לאספקטי  , השאר
שונים של טיפול בחולים 

ובמחלימים מסרטן.

דף הפייסבוק של וולפסון, 11.3.18

על ילדים ותרופות 
ללא מרשם

לאחרונה שודר בערוץ 10 ריאיון עם 
פרופ' אילן דלאל, מנהל מחלקת 

הילדים בוולפסון.
במסגרת הריאיון, שנערך בתוכנית 
קרסו,  רפי  עם  בריא"  "חיים 
התייחס פרופ' דלאל לנזקי נטילת 
תרופות ללא מרשם בקרב ילדים, 

וסקר פתרונות אפשריים לנושא.

ערוץ 10, 23.1.18 2.2.18 ,IBD News Today3.1.18 ,10 ישראל היום, 6.2.18ערוץ

השקמה, 13.12.17
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 דלקת ריאות:
חשוב לדעת

תשעה דברים שלא ידעתם על דלקת 
ריאות ועל החיסון נגדה, הציגה ד"ר 
פרי  במאמר  מוולפסון  מאור  יסמין 
עטה שפורסם באתר "הידברות" – אתר 
היהדות הגדול בעולם. ד"ר מאור, מנהלת 
ומניעת  זיהומיות  למחלות  היחידה 
זיהומים, ענתה בין השאר על שאלות 
כמו מה ההבדל בין שני סוגי החיסון 
נגד דלקת ריאות, למה גורמת המחלה 

ולמי מומלץ להתחסן נגדה.

סכנה במכשיר האדים
"ישראל היום" הביא את סיפורה של תינוקת בת 
כעשרה חודשים מחולון, אשר טופלה והתאוששה 
ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בוולפסון, לאחר 
שסבלה מווירוס אלים בדרכי הנשימה. ד"ר דיאנה 
טשר, רופאה בכירה ביחידה למניעת זיהומים 
בילדים, בדקה את נסיבות ההידבקות ביחד עם 
הורי התינוקת. לדבריה: "אני מוצאת את עצמי 
מתריעה שוב ושוב בפני ההורים שאין סיבה 
להשתמש במכשיר אדים ביתי. המכשירים האלה 
לא הוכחו כיעילים, ומנגד ישנו חשש לזיהום 
בחיידק הליגיונלה. זו חממה עבור מכשירים אלה". 

החידושים האחרונים 
בלוקמיה

 ,Doctors Channel בסרטון וידיאו קצר, שעלה באתר
מתארת ד"ר פאולינה פטצ'נקו, סגנית מנהל המכון 
להמטואונקולוגיה בוולפסון, את החידושים האחרונים 
בתחום הטיפול בלוקמיה. מאמר פרי עטה של ד"ר 
פאולינה פטצ'נקו פורסם גם בעיתון "הארץ" תחת 
הכותרת "תקווה חדשה לחולים בסרטן הדם". המאמר 
זכה למיקום בולט במדור הבריאות, והתמקד במחקר 
לוקמיה  לחולי  דרך  פורצת  תרופה  אודות  חדש 

לימפוטיצית. תודה כתמיד לד"ר אשר וינדר. 
    

על מצוקת המרדימים
בערוץ 10 שודר ריאיון עם פרופ' טיבריו 
עזרי, מנהל מחלקת ההרדמה ומערך חדרי 
הניתוח בוולפסון. הריאיון שודר בתוכנית 
"חיים בריא" בהנחיית רפי קרסו,  והוא נסב 
סביב המחסור ברופאים מרדימים בישראל. 
במסגרת הריאיון הזכיר פרופ' עזרי גם את 
הפרויקט הייחודי לוולפסון – "הצל ליבו 
של ילד", אשר במסגרתו נותחו בלבם, 
עד כה, מעל 4,000 ילדים מכ-50 מדינות 
מתפתחות בעולם ובהן מדינות אפריקה, 
מזרח אירופה ואסיה ומדינות מוסלמיות 

וערביות, לרבות הרשות הפלסטינית. 

נלחמים 
בכולסטרול הרע

דוקטורס"  "זאפ  באתר 
ד"ר  של  מאמרו  התפרסם 
בנושא  מוולפסון  גביש  דב 
היפרליפידמיה. במאמר סוקר 
ד"ר גביש, מנהל מחלקה פנימית 
א' בבית החולים, את המלחמה 
תרופות  כולל  בכולסטרול, 
מהדור החדש שנכנסו לאחרונה 
לסל התרופות ומאפשרות טיפול 

מותאם ויעיל.

זיכרונות 
מאפריקה

בערוץ 10 שודר ריאיון עם ד"ר 
שגיא אסא, קרדיולוג ילדים 
קרדיולוגיה  תחום  ומנהל 
פולשנית למומי לב מולדים 
בוולפסון. ד"ר אסא התייחס, 
במהלך הריאיון, לפעילותו 
במסגרת פרויקט "הצל ליבו 
של ילד" וסיפר על משלחת 
מביה"ח, בהשתתפותו, אשר 

שבה באחרונה מטנזניה.

ערוץ 10, 27.2.18

ערוץ 10, 29.11.17אתר הידברות, 12.12.17

סיור לילי במיון וולפסון
בחדשות הערב )ערוצים 12 ו-13(, שודרה כתבתו של יואב אבן, על העומסים 
הכבדים בחדרי המיון. הכתבה, שצולמה הפעם בחדרי המיון בוולפסון ובקפלן, היא 
מעין סיור לילי בין הממתינים במיון, אנשי הצוות וצוותי מד"א. מנהל המחלקה 
לרפואה דחופה בוולפסון, ד"ר משה שריסט, התלווה לצילומים. בין היתר, ניתן 
לראות את ד"ר שריסט עובר בין המטופלים – מקצתם נסערים, אחרים מיואשים 
מן ההמתנה הארוכה – בוחן את סיבת הגעתם ומסביר להם בסבלנות על שלבי 
הטיפול. בין לבין, צוות החדשות הצליח לחלץ מד"ר שריסט מספר התייחסויות, 
הנוגעות לסדר העדיפויות במערכת הבריאות, ההתמודדות היומיומית, החתירה 
המתמדת לשיפור – וציוני דרך הראויים לפרסום, ביניהם המדד הבא: זמן ההמתנה 
הממוצע לבדיקת CT או MRI במקרה של שבץ מוחי, מרגע ההגעה למיון, התקצר 

מכ-100 דקות לכ-40 דקות בלבד. 

חדשות ערוץ 2,  14.1.18  

ישראל היום, ZAP7.3.18 דוקטורס, 11.1.18

10.3.18 ,Doctors Channel
הארץ, 31.12.17
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ממשיכים להעצים 
את נאמנות הנושא 

הנהלת הסיעוד ממשיכה בטקסי הענקת סיכות 
לנאמנות הנושא המחלקתיות בתחומים השונים. 
לאחרונה קיבלו תגים גם נאמני טיפול תומך ונאמני 
החייאה/הנשמה. במהלך שנת 2017 התקיימו 
סדנאות לנאמנות המחלקתיות במטרה להעצימן 
ולציידן בכלים לקידום נושאים קליניים במחלקתן.

יום עיון לנאמנות פצעים
סטלה טולמסוב, מתאמת פצע מוסדית, ארגנה לנאמנות פצע 
מחלקתיות יום עיון מרתק ומהנה. היום כלל סיור ב"בית 
הדבש" בנס ציונה, המשמש בין היתר לטיפול בפצעים 
קשיי ריפוי, וביקור במעבדה המגדלת רימות המשמשות 

גם הן כטכנולוגיה יעילה בטיפול בפצעים. 

הוקרה לוועדות המייעצות
בשנת 2017 מונו 35 "ועדות מייעצות" לאחות ראשית ארצית. הוועדות נועדו להביא את קולו 
של השטח בקביעת מדיניות, וכל אחת מהן כוללת אחיות מארגונים שונים בקהילה ובאשפוז.  
בין הנושאים שבהם עוסקות הוועדות: מיצוי פוטנציאל האחות, אחריות משמרת, הטמעת 
טכנולוגיה חדשה ביחידת טיפול, טיפול בכאב, בסוכרת, בפצע לחץ ועוד. אחיות בכירות רבות 
מבית החולים וולפסון לקחו חלק בוועדות השונות ובכך תרמו רבות לקידום הסיעוד בארץ. 
ִמנהל הסיעוד קיים אירוע הוקרה למשתתפים בוועדות, שכלל ברכות של ד"ר שושי גולדברג, 
ראשת ִמנהל הסיעוד ואנשי צוותה, כיבוד, סרט הוקרה והענקת תעודות. בשנת 2018 ימונו שוב 

ועדות בנושאים נוספים, וגם בהן יקחו חלק אחיות בכירות מוולפסון.

מעצימים את סמכות 
האחות במלר"ד

צוות האחים והאחיות של המלר"ד משתתף בימים 
אלה בהכשרה המרחיבה את סמכויותיהם בהתאם 
לחוזר ִמנהל הסיעוד בנושא. את התוכנית מובילות 
מיכל נח ושירה שילה. סמכויותיהם של בוגרי התוכנית 
על שליחת מטופלים  היתר החלטה  בין  יכללו 

לצילומים, מתן תרופות OTC, מתן חמצן ועוד. 

אירוע הוקרה למדריכים
טקס הענקת סיכה למדריכים קליניים חדשים, וטקס 
קליניים  ושדות  למדריכים  הוקרה  תעודות  הענקת 
מצטיינים, מוזגו לאירוע אחד חגיגי, שנערך על ידי הנהלת 
הסיעוד של בית החולים והנהלת בית הספר לסיעוד. 
תעודות הוקרה על הדרכה ניתנו למדריכות הקליניות 
מריה נאומוב ממיון ילדים ולריסה סלוטין מהמחלקה 
לאורולוגיה. המחלקה שזכתה בתעודת הוקרה על היותה 

שדה קליני מוביל היא טיפול נמרץ כללי.

הצלחה לקורסי הטראומה
ניסן קייקוב, אח מתאם טראומה, וד"ר מיכאל בן אלי, 
מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, סיימו להוביל עוד 
קורס טראומה מוצלח. בקורס השתתפו 11 אחיות ואחים 
מוולפסון ועוד רבים מבתי חולים מרחבי הארץ. לדברי 
ניסן, הביקוש לקורס הטראומה של וולפסון גבוה מאוד 

וכבר יש רשימת המתנה לקורס הבא.

מיצוי פוטנציאל 
תפקוד האחות

פורום אחיות אחראיות אירח את אלזה לבון 
ואסנת בראל מִמנהל הסיעוד, שהרצו בנושא 
מיצוי הפוטנציאל התפקודי של האחות – אחד 
של  בראשותה  הסיעוד  ִמנהל  של  מהיעדים 
ד"ר שושי גולדברג. ִמנהל הסיעוד יקיים בקרה 

בוולפסון בנושא זה בחודש אוקטובר 2018. 

הסיעוד מציג בכנסים
<<< הכנס הארצי הראשון בנושא אחות מומחית קלינית בישראל | בי"ח 
רמב"ם חיפה | דצמבר 2017 | בכנס הוצגו שתי עבודות של אחיות מומחיות 
מוולפסון: חנה מוסקוביץ, מומחית בטיפול תומך, הציגה את עבודתה "שינוי 
מציאות – טיפול פליאטיבי במלר"ד". ד"ר ענת אורון הציגה בשמה של 
המומחית הקלינית בסיעוד פגים, ורד בניים, את עבודתה "סקר לבדיקת 

יישום הסמכויות לאחיות מומחיות בפגים בוגרות הקורס הראשון".

<<< הכנס השנתי הראשון של העמותות המקצועיות של אחים ואחיות בישראל | תל אביב | דצמבר 
2017 | שתי עבודות מוולפסון הוצגו בכנס: חנה מוסקוביץ, מומחית בטיפול תומך, הציגה כהרצאה  
את עבודתה "שינוי מציאות – טיפול פליאטיבי במלר"ד". אסתי אהרוני, סגנית מנהלת הסיעוד, 
ואיריס לניאדו, אחות אחראית חדר ניתוח, הציגו כפוסטר את עבודתן "פורום ממשקים של המחלקות 
המנתחות". לידיה ריחני, מנהלת הסיעוד בוולפסון, כיהנה כיו"ר מושב שעסק בסוכרת ואפידמיולוגיה.

<<< הכינוס השנתי ה-24 של החברה הישראלית 
לאיכות ברפואה | תל אביב | אוקטובר 2017 |  שתי 
אסתי אהרוני, סגנית  עבודות הוצגו כפוסטרים: 

מנהלת הסיעוד, ואיריס לניאדו, אחות אחראית חדר 
ניתוח, הציגו כפוסטר את עבודתן "פורום ממשקים של 
המחלקות המנתחות". יעל אושר, שושי פרידמן, אפרת 

רום ולריסה דן, בשיתוף עם ד"ר סמיון מלניקוב מהחוג לסיעוד באוניברסיטת תל 
אביב, הציגו כפוסטר את עבודתם "עמדותיהן של אחיות בנושא הגבלה פיסית".

<<< הכינוס הדו שנתי ה-22 של האגודה הישראלית 
לגרונטולוגיה | גני התערוכה תל אביב | פברואר 2018 | 
סטלה טולמסוב הציגה כהרצאה את עבודתה המשותפת 
עם רגינה סדיקוב ויוליה ירושלמסקי בנושא "העלאת 

שיעור הדיווח לוועדה להתעמרות בקשישים".



לומדים סיעוד
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סטודנטים יקרים: אתם שייכים לאחד משלושת בתי הספר לסיעוד הטובים 
ביותר בארץ!

בית הספר האקדמי וולפסון זכה במקום הראשון מבין כל בתי הספר הממשלתיים 
בארץ )11 במספר( ובמקום שלישי מבין כל מוסדות ההכשרה לסיעוד בארץ )24 
 במספר(, במודל התמרוץ של מנהל הסיעוד להכשרת אחים ואחיות לשנת 2017.

משרד הבריאות העניק את תעודות ההצטיינות לבתי הספר המובילים לסיעוד 
במסגרת המאמץ הלאומי להעלאת שיעור האחיות בישראל. זו הפעם הראשונה 
שהמשרד מיישם הענקת תעודות הצטיינות לבתי הספר לסיעוד כחלק ממודל 

תמרוץ בתחום זה.
לאור המחסור החמור באחיות בארץ ובעולם, מנהל הסיעוד שם לו למטרה 

לעודד את מוסדות ההכשרה להעלות את 
מספר המתחילים את הלימודים, להפחית 
הלומדים  של  הנשירה  את  למינימום 
בבחינה  הציון  ממוצע  את  ולהעלות 
הממשלתית, תוך העלאת אחוז המצליחים 
בבחינה זו. בית הספר האקדמי לאחיות 
בוולפסון עמד בהצלחה בכל הפרמטרים, 

כאשר הקריטריונים לבחירה היו:
לימודיהם 	  מספר סטודנטים שהחלו 

השנה.
ממוצע ציוני הבחינה הממשלתית.	 
אחוז העוברים את הבחינה הממשלתית 	 

ומניעת נשירה של סטודנטים.
טקס הענקת תעודות ההצטיינות נערך 
יעקב  הרב  הבריאות  שר  סגן  במעמד 
ליצמן ומנכ"ל המשרד משה בר סימן טוב. 
האחות הראשית במשרד הבריאות וראש 
מנהל הסיעוד, ד"ר שושי גולדברג, אמרה 
בטקס: "תוכנית הכוכבים למצוינות מציבה 
יעד מאתגר ומרכזי בתכנית העבודה לשם 
הגדלת מספר האחיות והאחים ישראל. 
יצאנו לדרך מלאי מוטיבציה ואחוזי שליחות 
במטרה לעמוד ביעד הזה. אזרחי ישראל 

בין שלושת הגדולים
הישג מרשים לבית הספר לסיעוד וולפסון: מקום שלישי בין כל 24 בתי הספר 

לסיעוד בארץ, וראשון מבין 11 בתי הספר הממשלתיים, במודל ההצטיינות החדש 
של משרד הבריאות. אפשר להיות גאים!

מימין: ד"ר שושי גולדברג, סימה מילס, מאירה זומר

ראויים וזקוקים לאחיות מצוינות, מקצועיות 
ומסורות. עלינו להתגייס ולהשלים את 
הפער שנוצר במקצוע זה, לאורך השנים, 

ובמלוא העוצמה".
ארבעה  על  מבוסס  התמרוץ  מודל 
קריטריונים לבחינת פעילותו של כל 
2017: העלאת  מוסד הכשרה בשנת 
מספר הסטודנטים שהחלו את לימודיהם 

בשנת 2017, בכלל התוכניות להכשרת אחיות 
מוסמכות, ל-200 לומדים לפחות )משקלו היחסי של נושא זה בתוכנית התמרוץ 
היא 50%(, הפחתה בשיעור הנשירה של הסטודנטים בכלל התוכניות להכשרת 
אחיות מוסמכות, ל-15% ומטה )משקלו היחסי של נושא זה: 30%(, העלאת 
שיעור הסטודנטים שעברו בהצלחה את בחינות הרישוי לתואר אח/אחות 
מוסמכ/ת ובמועד א' ל-95% )משקלו היחסי של נושא זה: 10%(, והעלאת 
הציון הממוצע של כלל הסטודנטים שעברו בהצלחה את בחינת הרישוי 
לתואר אחות מוסמכת ל-75 ומעלה )משקלו היחסי של נושא זה: 10%(. 
מודל התמרוץ, יחד עם מלגות ופעולות נוספות, הביאו לכך שב-2017 החלו 
בלימודיהם 3,358 סטודנטים וסטודנטיות חדשים בבתי הספר לסיעוד בישראל.

בבית הספר האקדמי לסיעוד וולפסון, בניהולה של ד"ר שרה ניסים, החלו השנה 
את לימודיהם כ-200 סטודנטיות וסטודנטים במגוון תוכניות לימוד לאחיות 
מוסמכות. בית הספר לסיעוד שלנו הוא אחד הבולטים והחדשניים בארץ 
בפעולות הרבות שהוא מבצע הן להפחתת הנשירה והן לקידום הסטודנטים.
ד"ר שרה ניסים הודתה לצוות המדהים של בית הספר ובפרט לאינגה שלו, 
מאירה זומר, סימה מילס וליאורה איציק שמאמציהן הובילו את ההישג. "תודה 
גם להנהלת הסיעוד במרכז הרפואי וולפסון בראשות לידיה ריחני, שללא 
תמיכתם כל זה לא היה מצליח, ותודה להנהלת המרכז הרפואי בראשות ד"ר 

זהבית זיו נר זהבית על הפרגון והעידוד".
ובעיקר תודה לכם, סטודנטיות וסטודנטים יקרים, על בחירתכם להיות חלק 
מבית הספר האקדמי לאחיות וולפסון, המצטיין לשנת 2017. אנו גאים בכל 

השותפים להישג מכובד זה: צוות בית הספר, הסטודנטים והבוגרים שלנו!



ההון האנושי

מאת אורלי מילר | מנהלת משאבי אנוש

דעו את זכויותיכם

בוגרי קורס העתודה הניהולית

משך יום עבודה )במשרת הורה(
 שעות העבודה המפורטות להלן, יחולו באחד מן המקרים הבאים:

הורה לילד יחיד, הנמצא בביתו, ואשר גילו נמוך מ-12 שנים.*	 
הורה לשני ילדים לפחות, הנמצאים בביתו, כאשר לפחות שניים מהילדים מצויים מתחת 	 

לגיל 12 שנים.
הורה לשני ילדים לפחות, הנמצאים בביתו, כאשר גילו של אחד מהם נמוך מ-8 שנים.	 

גיל 
הילד

הורה 
הערותשעות העבודהסטאטוס של בן/בת הזוגעובד

עד 
גיל 
שנה

זכאית לקיצור גם אם בן/אם
בת הזוג אינו/ה עובד/ת

בכל יום שבו העובד/ת 
מועסק/ת לפחות 6 

שעות )כולל הקיצור( – 
הוא/היא זכאי/ת לעבוד 
שעה אחת פחות )"שעת 

הורות"(

יש לספק למשאבי 
אנוש טופס חתום 

על ידי המעסיק 
של בן/בת הזוג זכאי לקיצור במקרה אב

שבן/בת הזוג עובד/ת

שנה 
עד 
12

בן/בת הזוג אינו/ה אם
מסיים/ת את עבודתו/ה 

לפני השעה 15:30.
8 שעות ביום

אינו חל על עובד/ת 
במשרה תקנית של 
40 שעות שבועיות 

ומטה.  אב

* סקטור רופאים – גיל מקסימלי של הילד/ה – 14.  

 זכות להיעדרות מהעבודה בעת
מילואים לבן/בת זוג

מתוך הוקרה לחיילי/ות המילואים המשרתים בשירות מילואים פעיל ושותפים 
לשמירה על ביטחון המדינה – וכאשר בפועל, מי שנושא בנטל המילואים לא 
פחות מחיילי המילואים עצמם הם בני/בנות הזוג, אשר בעת שירות המילואים 
מוטלת עליהם עבודה כפולה ומכופלת בנשיאה בנטל הטיפול בבית ובילדים 

בנוסף למילוי החובות בעבודה – תוקן חוק עבודת נשים.
התיקון קובע, כי עובד/ת שבן או בת הזוג שלו שוהה בשירות מילואים, 
זכאי/ת להיעדר שעה אחת ביום*, החל מהיום הראשון לשירות המילואים, 

ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים: 
)א( תקופת המילואים של בן/ת הזוג לא תפחת מחמישה ימים רצופים;

)ב( לעובד/ת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים הנמצא עמו;
)ג( העובד/ת מועסק/ת במשרה מלאה;

)ד( העובד/ת הודיע/ה למשאבי אנוש על מימוש הזכות והציג אישור המעיד 
על שירות המילואים של בן/ת הזוג.

*הזכאות להיעדר בנדון אינה ניתנת למימוש בימים שבהם בן/בת הזוג נעדר/ת מהעבודה 
בעת מימוש הזכות לשעת הורות –  דהיינו, אין כפל זכות בתקופה זו.

ריענון בדבר משרת הורה – 
קיצור יום עבודה

לקבלת זכאות ליום עבודה מקוצר )משרת 
יש לעמוד באחד מן התנאים  הורה(, 

הבאים:
הורה לילד, שבן/בת הזוג שלו עובד/ת 	 

כשכיר/ה או עצמאי/ת, בין אם במקום 
מקוצר  עבודה  יום  נהוג  עבודתם 

להורים ובין אם לאו.
בתקופה שבה בן/בת הזוג זכאי/ת 	 

לדמי אבטלה, ובלבד שתקופה זו לא 
תעלה על שישה חודשים.

עובד/ת בתקופת חופשת לידה של 	 
בן/בת הזוג, לתקופה שלא תעלה על 

26 שבועות.

בני/ות הזוג של חללי צה"ל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, או עובדי 
שירות הביטחון שלא היו נשואים/ות לחלל או שלא היו מוכרים/מוכרות 

כידועים בציבור, אינם בעלי מעמד מוכר בחוק נכון להיום.
נוכח חשיבותו של הנושא, החליטה נציבות שירות המדינה להחיל מדיניות 
לטובת עובדי/ות מדינה אשר היו בני/ות זוג של חלל כוחות הביטחון. 

ההכרה תיקבע על בסיס תצהיר של בן/בת הזוג, שיאושר על ידי נציבות 
שירות המדינה.

עובדי/ות בית החולים כאמור לעיל, יהיו זכאים לחופשת אבל בת שבעה 
ימים מיום נפילת בן/בת הזוג, וכן ליום חופשה ביום הזיכרון הכללי 

לחללי מערכות ישראל.

חופשת אבל של בת זוג או בן זוג של חללי כוחות הביטחון
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משלנו

מאת טל בונדי-פרידמן | מנהלת הדרכה ופיתוח ארגוני

למעלה: צוות המלר"ד יצא בשלושה מחזורים לפעילות 
גיבוש, כחלק משיפור השירות לעובדי המחלקה לרפואה 
דחופה ולעובדים המצויים בממשקי עבודה עם המלר"ד. 
המשתתפים דיווחו על אווירה טובה ומשוחררת ועל יום 
מהנה במיוחד. תודה לד"ר שריסט, לקרן, לגדי ליפובסקי 
וללואיזה על המעורבות והאכפתיות בקידום הנושא והעבודה 

מול הצוות, ולשרון על הטיפול המסור.

עברו את 
הגיבוש

מימין: יום גיבוש לימודי של צוות המערך ההמטולוגי בראשות 
ד"ר אשר וינדר, מנהל המכון להמטולוגיה בוולפסון, התקיים 

בשפלת יהודה וזכה למשוב חיובי מאוד מהמשתתפים.

בפברואר 2018 הסתיים קורס עתודה ניהולית 
ראשון בוולפסון. הקורס, בהובלת מחלקת הדרכה 
– משאבי אנוש, ובשיתוף ותמיכה של הנהלת 
בית החולים, יצא לדרך בדצמבר 2017 מתוך רצון 
לקדם ולפתח את ההון האנושי בבית החולים. 
במהלך שנת 2017 פורסם 'קול קורא למועמדים', 
הרואים עצמם מתאימים להשתתף בתוכנית. לאחר 

שהוגשו עשרות מועמדויות, נערכו ראיונות אישיים 
לכלל המועמדים שענו לקריטריונים על ידי חברי 
הנהלת בית החולים, ונבחרו 26 מועמדים לקורס 
הייחודי. המחזור הראשון נפתח בשלהי שנת 2017 
והסתיים בפברואר 2018. הקורס נוהל בשיתוף 
מנכ"ל  קדם,  קובי  ובהובלת  שילובים  חברת 
החברה. בקורס למדו המשתתפים על תהליכי 

נבחרת העתודה הניהולית שלנו
ניהול, הנעת והערכת עובדים, הובלת צוות, ניהול 
תקציב, מבנה ההון האנושי בבית החולים, היערכות 

למכרזים ועוד.
בסיום הקורס הוצגו בפני חברי ההנהלה פרויקטים 
מסכמים, שפותחו על ידי משתתפי הקורס בחלוקה 
לצוותי עבודה. היה מרגש לחזות בפרויקטים 
איכותיים וברמה גבוהה, ולראות את הירתמות 
המשתתפים בקורס לטובת קידום תהליכים פנים 

ארגוניים וחוצי מחלקות. 
מבין העבודות הללו נבחרו שלושה פרויקטים 

מצטיינים שנמצאו כראויים לציון:
העלאת כמות הבדיקות בשירות הגנטי תוך ייעול 
תהליכים – קרן יוסוביץ, יפעת קנר, ימימה חיון.

שיפור איכות הקידוד של הרופאים במחלקת 
קרדיו-ילדים – יעל תורג'מן, ד"ר אלונה שטרנפלד 

ראוכר, ד"ר ענת אורון.
הקמת מרפאת טרום ניתוח/הרדמה – קטמה טמנו, 

סימה אלדר, ברק נונא.
תודתנו לכל משתתפי הקורס ולחברי ההנהלה 
שסייעו לנו בקידומו, ותודה לבית הספר לסיעוד 
שסייע בגיבוש התוכנית ותרם את האכסניה לקיום 
הקורס. תודה מיוחדת למנחים הפנים ארגוניים 
שהשתלבו בקורס ותרמו מידיעותיהם למשתתפים: 
ד"ר יובל לוי – סגן מנהל בית החולים, אורלי מילר 

– מנהלת מש"א, ערן בר – סגן מנהלת כספים.
אנו מקווים לפתוח בעתיד הקרוב קורס נוסף 
בבית החולים; 'קול קורא'' למשתתפים ייצא 

בחודשים הקרובים.

25



היה לי חבר, היה לי אח...

ידידים – ולא רק לעת צרה

אין כעונת האביב, המסמלת את ההתחדשות והפריחה, כדי לבשר לכם 
על התמורות שחלו בעמותת הידידים בנושא גיוס תרומות ותוכניות 
לעתיד. עם השלמת נתוני המאזן ממש בימים אלה, ברצוני לשתף 

אתכם במידע על פעילות העמותה בשנה שחלפה.
הנהלת העמותה גייסה בשנת 2017 סך של כ-13 מיליון ש"ח. מעבר 
להשקעה בתשתיות, העמותה רכשה ציוד רפואי ומשקי בסכום של 2.5 
מיליון ש"ח, קלטה ציוד שווה ערך – בסכום של 1.2 מיליון ש"ח, תמכה 
במחקר בסך 380,000 ש"ח, מימנה השתלמויות וכנסים של הצוות הרפואי 
בסכום של כ-100,000 ש"ח, חילקה פרסים על מחקר ע"ש דוריאן פאול 
בסך 90,000 ש"ח, חנכה את חדר הסדנאות במכון האונקולוגי, מימנה 
תיקונים הכרחיים בטיפול נמרץ כללי ובפנימית ג' מקרן ייעודית של תורם, 
הקימה בספרייה את חדר הלימוד ע"ש אלי בארי, הפיקה סרט תדמית 
לצורכי גיוס תרומות, וכמובן – פרויקט הדגל של השנה שעברה: השלימה 

 את גיוס התקציב הדרוש לשדרוג מחלקת יולדות בעלות של 3 מיליון דולר. 
תודתי האישית נתונה לד"ר זיו-נר על הדחיפה שנדרשה כדי שהפרויקט 

אכן ייצא לפועל.
אנחנו ממשיכים לקדם במלוא המרץ פרויקטים שתועדפו על ידי 
הנהלת בית החולים, כאשר דגש מיוחד יושם השנה על מציאת תורם 
משמעותי שייקח על עצמו את שדרוג בית החולים באופן גורף. ואם 
אנחנו בסימן התחדשות – אנחנו מקדמים בברכת הצלחה את ד"ר ענת 
אנגל, המנהלת החדשה של המרכז הרפואי, וממתינים בציפייה דרוכה 

להמשיך ולשרת יחד איתה ויחד איתכם את הקהילה שלנו. 
ברחשי כבוד והוקרה לכל הצוות הנפלא של בית החולים ולכל המתנדבים 

הבאים בשעריו, ובברכת אביב נפלא לכולכם,
 בן חור ירושלמי
יו"ר עמותת הידידים

דבר יו"ר עמותת הידידים

 חדר לימוד
ע"ש אלי בארי

לפני כשנה הלך לעולמו אלי בארי, יו"ר העמותה, איש 
מוסד, אוהב תרבות וספר. עמותת הידידים, ארגון אגמון 
)גמלאי המוסד( ומשפחתו של אלי ארגנו ערב מרשים 
לזכרו במשרדי הארגון בגלילות. במהלך הערב גויסו 
תרומות להקמת חדר לימוד בספרייה הרפואית בבית 
החולים. בימים אלה הסתיים הפרויקט, ואנו שמחים 
שיצרנו להנצחתו של אלי מקום נאה ומכובד, שבו ניתן 

ללמוד כיחידים או בקבוצה. 

 משהו קורא
על אדן החלון

"האדם שאינו קורא, חי רק פעם אחת" )ג’ורג’ ר' ר' מרטין(. 
על אדן החלון של מטבח חלב, מול משרד עמותת הידידים, ביום בהיר אחד 
צצו להם ספרים:  רומנים וספרי הרפתקאות, ספרי עיון ובישול, רבי מכר 
וספרות יפה, מכל גודל, עובי וצבע, לקטנים ולגדולים. מדובר ביוזמה ברוכה 
של איה קנר מעמותת הידידים, כאשר הספרים עצמם נתרמו לעמותה מאוהבי 
ספרים עבור אוהבי קריאה. כל מי שעובר בפרוזדור – מטופלים, מבקרים 
ואנשי צוות, מוזמן לקחת ספר בהשאלה, ומי שרוצה לתרום ולהעשיר את 

האוסף מהספרייה הפרטית שלו – יבורך.

חנה גוכשטט, מנהלת עמותת הידידים, ובן חור ירושלמי, יו"ר העמותה, מציגים את הפעילות השוטפת ואת 
סיכום השנה האחרונה בעשייה הבלתי נלאית לטובת המרכז הרפואי וולפסון, המטופלים ואנשי הצוות
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לוח מּודעּות

כל השנים החליטו עבורנו ובחרו בשבילנו. ההורים, 
החברה, הדת. קבעו לנו מה לאכול, איך להתנהג, 

כיצד להתלבש. איך אישה צריכה להתנהג ואיך 
גבר. ורק שכחו לשאול אותנו, מה אנחנו רוצים? 

מהו הקול הפנימי שלנו שמכוון אותנו?

מחשבות 
על חירות 
ועצמאות

האם כל מה שאנו עושים נכון 
עבורנו? בואו נפסיק לשקר 
לעצמנו. די כבר עם השיווק 
העצמי הזה. אלו הם אותם 

שכנוע ופיתוי, שלעתים גורמים 
לנו לקנות לא באמת מה שאנו 
רוצים או צריכים. ואז, אנחנו 
משלמים, והרבה, על משהו 

שהוא בעצם מיותר לנו 

יש רגעים שאני מתגלגלת מצחוק ולפעמים גם כועסת על עצמי, כאשר אני 
רואה מה יצא כשניסיתי להתחכם. 

למשל, המעיל הנפוח הזה שהכנסתי למכונת הכביסה בגלל כתם. מה שנהיה 
ממנו, אל תשאלו. הוא נראה בדיוק כמו חתול אפור עם פרווה מפוארת, עיניים 
כחולות ופעמון, שברח, יצא לרחוב ונרטב מהגשם. ואני שואלת את עצמי: 
למה?! למה לא הסתכלתי על הוראות הכביסה שתפורות מצד שמאל למטה 
במעיל, הרי כתוב שם במפורש, ניקוי יבש. ויש גם צורות וסימנים כמו קודים 
לכל מי שמנסה להבין, משולשים ונקודות ועיגולים בתוך ריבוע, מסתבר 
שאלו הם סימנים אוניברסליים לשימוש במייבש, מכונת כביסה, גיהוץ או 

מספר המעלות, עם או בלי איקס גדול ששולל את 
האפשרויות האלו. 

אז ככה זה: כשמנסים להתחכם, לפעמים זה מצליח 
ולפעמים לא. 

הוראות הפעלה ושימוש יש גם לרכב החדש ולטלפון 
שעכשיו קנינו, אבל מי קורא? פשוט נכנסים ונוסעים. 
באופן כללי חושבים שיודעים הכול, ואת השאר 

לומדים תוך כדי תנועה. 
ומה עם הגוף שלנו? איך משתמשים בדבר המופלא 
הזה שקיבלנו? איך מכירים אותו? מהן הוראות 
היצרן? איך מתחזקים אותו נכון כדי להפיק ממנו 
את מקסימום התועלת? הרי הוא הדבר הכי יקר שיש 
לנו, כי ככה הגדולים אומרים, "העיקר הבריאות". 

גם את זה לומדים תוך כדי תנועה. קוראים לזה 
ניסיון חיים. 

ניסיון כי זה ניסוי, אף אחד לא יודע מראש אם יצליח 
הניסוי; רק ניתן לשער. קוראים לזה  "השערות 

המחקר". 
ומהן מטרות המחקר? כלומר, את מה אנחנו רוצים לחקור? והאם יש קבוצת 
ביקורת? האם אנחנו רוצים לחקור את עצמנו או את הסביבה? האם אדם 

בתוך עצמו הוא גר?
כל השנים החליטו עבורנו ובחרו בשבילנו. ההורים, החברה, הדת. קבעו לנו 
מה לאכול, איך להתנהג, כיצד להתלבש. לימדו אותנו איך לבחור דרך מערכת 
של חוקים למיניהם ובעיקר אינטרסים של חינוך ושטיפת מוח ש"כך צריך 
לנהוג" . כיצד אישה צריכה להתנהג, ואיך גבר, ובאילו מקצועות יש לבחור 

ומה המקום שלנו... 
ורק שכחו לשאול אותנו, מה אנחנו רוצים? מהו הקול הפנימי שלנו שמכוון 

אותנו, כי עם כל הכבוד, ויש לי המון כבוד, דבר אלוהים חיים צריך לצאת 
מפיו של אלוהים ולא מאלו המפרשנים אותו. תורה מסיני ניתנה לנו, ואלו 

הן עשרת הדיברות. בעיניי, אלה הוראות ההפעלה. 
כי זה מה שהיו צריכים ללמד אותנו, כללי התנהגות בחברה. כדי שלא נעשה 
לאחר מה שלא היינו רוצים שיעשו לנו. ושנדע לאהוב, את עצמנו ואת האחרים. 

ואיך אוהבים מישהו? זה לא אוטומטי. 
גם תינוק שנולד לא אוהבים אוטומטית מהרגע הראשון. בתחילה רוצים אותו, 
אחר כך מאושרים שהגיע, אבל  לומדים להכיר אותו דרך טיפול והשקעה 
שהופכים לרגשות. בוחנים אותו, מריחים אותו, מפתחים אליו תחושות, נקשרים 
אליו, מתאהבים בו ללא תנאים ומקבלים אותו כמו 
שהוא, ומנסים לתת לו את מה שיהיה עבורו הכי 
טוב בעולם. כך גם אנו צריכים לדאוג לגוף שלנו: 

להיות ההורים של עצמנו. 
אנחנו יודעים שפינוק יתר זה לא טוב, וגם שסוכר 
מזיק לשיניים. וכמו שאומרים לילד, אנחנו יודעים 
ש"ממתקים זה לא ארוחת ערב", וגם ש"סופגנייה 
זה רגע בפה וישר לתחת". ואנחנו גם יודעים שצריך 
לישון טוב בלילה ועדיף שבע שעות. אז למה אנחנו 
לא מדברים כך לעצמנו, ולמה אנחנו לא מצייתים 

לעצמנו?
כולנו יודעים שלא טוב לשבת ליד מחשב הרבה 
מדי, ולצפות בטלוויזיה ללא הגבלה. אז למה לא 

להגיד את זה לגוף שלנו?! 
אנחנו רוצים שהילד שלנו יהיה שמח, שיהיו לו 

מחשבות טובות על עצמו, אז למה לא אנחנו? 
ואנחנו גם יודעים שהכול מתחיל מהראש. הוא 

משפיע על הגוף ומכתיב את כל פעילותו. 
אז בואו ונשתמש בשכל שלנו, בראש שלנו, כדי להפעיל נכון את הגוף. 

האם כל מה שאנו עושים נכון עבורנו? בואו נישיר מבט אל האמת ונפסיק 
לשקר לעצמנו.  די כבר עם השיווק העצמי הזה. אלו הם אותם שכנוע ופיתוי, 
שלעתים גורמים לנו לקנות לא באמת מה שאנו רוצים או צריכים. ואז, אנחנו 

משלמים, והרבה, על משהו שהוא בעצם מיותר לנו. 
מאחלת לכולנו להיות גם אחרי הפסח בתודעה של חירות אמיתית, וגם 
לאחר יום העצמאות להישאר בעצמאות מלאה של בחירה חופשית, לעשות 

את הטוב לנו ולאחרים. 
רינת 

הטור האישי של רינת הירש,
רכזת ועדת הלסינקי
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מבטחים פנסיה ובכפוף לחתימה על טופס הטבות.
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הטבות ייחודיות לאחים ולאחיות 
במנורה מבטחים

כשזה מגיע לפנסיה, 
תהיו בטוחים במנורה מבטחים


