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כותרת :ד"ר משה שריסט -מנהל המיון ביה"ח
וולפסון ,ד"ר יהודה רוט -ביה"ח וולפסון,
איתן דנציג  :ובכן איתנו בהמשך תהיה הד"ר רבקה מרום,
פסיכולוגית הוליסטית ,עוד איתנו בהמשך מיכאל הרשקוביץ' ,על
יו"ר עמותת לוחמים נכי צה"ל על ספרו "המסע לאוטופיה" .וכרגע
אנחנו עם רב שיח בפנאל בנושא מחלות החורף ,בהשתתפות
הרופאים המומחים מבית החולים וולפסון ,הד"ר משה שריסט,
מנהל המיון ,ד"ר יהודה רוט ,מנהל מחלקת אף אוזן גרון ,ונבחרת
היהלומים ,נבחרת הכוכבים ,ד"ר אבי גולדפרף ,הד"ר יהב אורון,
הד"ר שרון תמיר ,הד"ר טל מרום והד"ר עפר גליק .ערב טוב,
שבוע טוב לכם.
*  :ערב טוב.
*  :ערב טוב.
איתן דנציג  :אנחנו נפתח עם מנהל המיון ,מנהל המחלקה
לרפואה דחופה ,הד"ר משה שריסט .ד"ר שריסט ,אני מבין שאתה
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עכשיו זה בעיצומה של העונה עם עומס בלתי רגיל .אבל תרשה
לי לפתוח אולי בנושא שהוא לא כל כך נעים ,הנושא של אלימות.
לפני יש פה כתבות סביב ה ...עם נתונים אתה יודע ,קצת ...קצת
מפחידים בקטע של אלימות ,אני מצטט פה 217" :מקרי תקיפה,
התרחשו בוולפסון ב ,2013-מאז תחילת  .2014הותקפו פיזית שני
רופאים ואחות" .אני לא אמשיך .התופעה היא כללית ,חשוב לציין
את זה ,זה בכל בתי החולים .אבל מה ...יושבת כאן הנבחרת של
וולפסון ,ולכן אני שואל ,מה ...איך אתה מסביר את זה את ריבוי
האלימות בתוך בתי החולים ואחד המוקדים כמובן זה חדר המיון.
ד"ר משה שריסט  :אני אפתח ואומר שקודם כל אני רוצה לציין
שיש לאורך השנים האחרונות שיפור ב ...יש ירידה בכמות המקרים
של אלימות אך עדיין...
איתן דנציג  :זה נקרא ירידה?
ד"ר משה שריסט  :יחסית ללפני שבע שנים ,אם תבדוק את
הנתונים ,אנחנו נראה שיש ירידה ,אבל עדיין זה הרבה מעבר למה
שצריך להיות והרבה מעבר למה שהיינו רוצים .אני חושב שיש פה
איזה שהוא שילוב ש ...שמשמעו ...שהוא קצת נפיץ .מצד אחד ,יש
לנו חוסר בכוח אדם ולחץ מאוד גדול של מספר הפונים ,יחד עם
אופי ישראלי קצת שהוא ככה במקרים מסוים הייתי אומר אולי
חסר סבלנות.
איתן דנציג  :אמוציונלי.
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ד"ר משה שריסט  :כן ,והשילוב הזה גורם לפעמים לתערובת
דליקה.
איתן דנציג  :אז בשורה האחרונה אתה מייחס את זה לעומס.
ד"ר משה שריסט  :אני מייחס את זה גם לעומס וגם ...גם
להתנהגות לא הולמת מצד הפונים.
איתן דנציג  :כן .עכשיו ,איך אתה ...תראה אני פה ...שוב ,אני
נשען עדיין כשהכותרת אלימות כאן בעיתוני ה ...העיתונים
המקומיים של האזור ,אני רואה שכאן וולפסון ,אני מצטט" :הפך
למוסד הרפואי הראשון בישראל ,שבו מוכשרים מאבטחים לטיפול
בהפרות סדר ציבורי" .פה מצוטט ניר כ"ץ הקב"ט הרשאי של בית
החולים ,בחור דינמי ,מוכשר ,מצטיין ,והוא באמת עושה ככל
יכולתו ,אבל מה הוא יכול לעשות .תראה ,הוא פה מוסיף ואומר:
"אם בעבר מאבטחים מונו להתמודד עם תרחישים של פעילות
חבלנית עוינת מבחוץ ,הרי שהיום המאבטחים אמונים על סדר
ציבורי וכו' וכו'" .אני אומר לך יותר מזה ,יש לי כאן ציטוט ,ואני
מצטער שאנחנו פותחים עם העניין הזה ,אבל מה לעשות שזה
חלק מהחיים שלנו ,איכות החיים .ציטוט של ד"ר יצחק ברלוביץ',
המנהל ...מנהל בית החולים ,באמת אדם עתיר ניסיון .הוא מדבר,
באמת מדבר על העומס ועל כל המשתמע מן העומס ,אבל הוא
גם מוסיף ואומר" :שיש כאלה שפוחדים להתלונן מחשש לנקמה
מצד החולה" .אתה מכיר את התופעה הזו?
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ד"ר משה שריסט  :כן ,יש תופעה שאנשי צוות מעדיפים לא
להתלונן ,א' ,באמת בגלל שחוששים שיבולה להם ,וב' ,הם לא
רוצים את ה ...את ה ...התמודדות עם העדויות ,עם המשטרה,
למרות שיש ניסיון מאוד משמעותי מצד המשטרה להקל על העניין
הזה ,מההיבט של על כל תלונה הם מיד שולחים לבית החולים
חוקר שלוקח עדות.
איתן דנציג  :הפתרון נוכחות של שוטר ,של משטרה או מצלמות
כדי לסיים את הנקודה הזו .איך אתה רואה את ה...
ד"ר משה שריסט  :הפתרון הוא משולב
איתן דנציג  :כן.
ד"ר משה שריסט  :אני רואה בו שלושה מרכיבים עיקריים.
נוכחות של שוטר יכולה להואיל למרות שהיא לא תפטור את
הבעיה ,יש כרגע עומד להתקיים פרויקט של שבעה בתי חולים
שיהיה בהם שוטר במשך היום .הדבר השני הוא לבנות תנאי
פיזיים מתאימים בחדרי המיון כמו טלוויזיה במעגל סגור ,כמו
הפרדה בין הרופאים בזמן שהם עובדים ,שהם לא בודקים את
החולים אלא עובדים על המחשב .כמו דברים שיכולים להסיח את
הדעת
איתן דנציג  :כן.
ד"ר משה שריסט  :כמו טלוויזיות לצפייה .והדבר האחרון ,והוא
המשמעותי  -כוח אדם שיאפשר לתת לנו טיפול הולם מהיר וטוב
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לחולים.
איתן דנציג  :תגיד לי ,חדר המיון ,ככה עם יד על הלב ,מקום
מסוכן? תראה ,אפשר בכלל לשאול אם בית החולים הוא מקום
מסוכן? על אחת כמה וכמה חדר מיון.
ד"ר משה שריסט  :חדר המיון הוא לא מקום מסוכן ,יש בו
חולים שמגיעים במצבים קשים והתפקיד שלנו לאתר אותם ,מבין
המוני הפונים לראות מי במצב קשה ודורש טיפול מיידי .וזה ה...
זה האתגר המיידי והראשוני וראשוני שעומד בפני הצוות.
איתן דנציג  :כן ,כשאני שואל מסוכן אני מתכוון לזה שבאים
אנשים עם כל מיני מחלות זיהומיות כאלה ואחרים ואחרות,
משתעלים ,גם הוילון כמחיצה זה לא משמעותי .הם שוהים שעות
על שעות ,אדם בא עם איזה מחלה  Xויוצא עם  Xפלוס  Yאו
אני לא יודע מה עוד .זה מוכר לך נכון?
ד"ר משה שריסט  :כן ,כמו בכל מקום שיש בו צפיפות ואנשים
חולים ,זה יכול להיות ברכבת ,זה יכול להיות בבית החולים .ריכוז
האנשים החולים במיון הוא יותר גבוה ,ולכן ההיצע שלנו באמת
ל ...רק מי שזקוק לטיפול באופן מיידי ודחוף ושהוא לא יכול
לקבל את זה במקום אחר ,צריך לבוא למיון ואחרים יכולים גם
לפנות לרופא המשפחה ומר"מים.
איתן דנציג  :תראה כשאתה אומר ,רק מי שזקוק ,אתה יודע
הציבור יודע שיום שישי שבת זה לא בדיוק הזמן האידיאלי
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להגיע .ובטח לא בלילה ,כשיש ...ישנם רופאים מתמחים .אבל מה
לעשות שאתה לא מזמין את המחלה בדיוק לפי היום ולפי השעה.
כך שגם אם אתה מחפש דרך איך לא להגיע למיון ,אתה לא
יכול להימנע מהדבר הזה.
ד"ר משה שריסט  :יש דרכים להימנע .יש ייעוץ טלפוני של
הקופות שעושה עבודה טובה ולפעמים נותן עצות או באמת אומד
את מצבו של החולה האם הוא באמת זקוק לטיפול דחוף במיון.
יש מוקדים ,יש רופא בית ,יש מערכת שלמה של ...של שירותים
רפואיים
איתן דנציג  :כן.
ד"ר משה שריסט  :שאמורים להוריד את מספר הפניות.
איתן דנציג  :כן .ד"ר משה שריסט ,מנהל חדר המיון בבית
החולים וולפסון ,מי קובע את רמת הדחיפות? כלומר ,בא אדם
למיון .אז למי לפנות? אם הוא יגיע לאחות אז יש שמה בטח
פקק תנועה ,כולם הרי באים אליה ,וכל אחד מספר את הסיפור
הדחוף שלו .אחרי זה אני מניח ...בוא תספר לנו בדיוק את דרך
החתחתים עד שזה מגיע לרופא המומחה שנמצא שם התורן או
מה ...איך זה עובד ,איך הדינמיקה הזו פועלת.
ד"ר משה שריסט  :אנחנו כרגע מקימים מערך של  ...שהמטרה
שלו היא באמת למצוא את החולים הקשים שדורשים טיפול מיידי.
המטרה שלנו היא שאחות תאמוד את המדדים ,את המצב של
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החולה .במקרה הצורך גם תיתן לו טיפול מיידי ,אם אפשר בעזרת
תרופות שהיא יכולה לתת .ולאחר מכן החולים יסווגו לפי רמת
הדחיפות  1עד  .4חולים שהם ברמה מספר  1יכנסו מיד לחדר
הלם 3 ,2 .ו 4-יכולים להמתין ,כל אחד על פי רמת הדחיפות
שלו.
איתן דנציג  :ואז כלומר אתה ...אני מבין ,יש פה שתי דרכים.
אחת ,אתה מפנה מהמיון כשמו כן הוא ,כן ,למחלקות הפנימיות
בבית החולים .האפשרות האלטרנטיבית היא לשלוח הביתה ,נכון?
איך אתה מעריך מבחינת אחוזים? כמה אנשים בדרך כלל בסופו
של עניין ,אתה מפנה למחלקות הפנימיות וכמה אתה משחרר
הביתה ,יש סטטיסטיקה כזו או אחרת?
ד"ר משה שריסט  :יש סטטיסטיקה ,אבל עוד פעם ,זה תלוי
מאוד בגיל הפונים ,זה תלוי בעונה ,תלוי בתחום הפנייה .זאת
אומרת ,אם אנחנו מסתכלים על חולים אורתופדים ,אחוזי האשפוז
הם מאוד נמוכים ,אם אנחנו מסתכלים על חולים במחלות פנימיות
שמדברים על גיל מאוד מבוגר ,אנחנו יכולים להגיע על  40אחוז
אשפוז .ולכן...
איתן דנציג  :מה הם הנושאים באמת ...הזכרת אורתופדיה ,מה
הם הנושאים שבראש הטבלה ,שאנשים באים למיון? אף אוזן גרון,
עומד שמה באיזה שהוא מקום ב...
ד"ר משה שריסט  :אף אוזן גרון זו מחלקה שרואה הרבה חולים.
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חלק מהם מגיעים באופן ישיר ,חלק מהם אנחנו מפנים בתור
ייעוץ.
איתן דנציג  :כן .תאמר לי ,מי רשאי לשחרר את החולה הביתה?
ד"ר משה שריסט  :בעיקרון יש סטנדרט של משרד הבריאות
שקובע ,שכל מי שעבר שלב א' בהתמחות שלו רשאי לשחרר ,או
רופאים שמעל פרק זמן מסוים בהתמחות ,ועדיין לא עברו את
הבחינות ,מקבלים אישור ממשרד הבריאות ,בהמלצה של מנהל
המחלקה ומנהל המיון ורישיון שניתן להם על ידי משרד הבריאות.
איתן דנציג  :ומה אתה עושה כאשר הצוות בבית הח ...במיון,
מפנה ...מנסה להפנות מתוקף העניין הרפואי ,הדחיפות למחלקות,
והכל אנחנו עכשיו בתקופת חורף ,עומס לא נורמלי ,אנשים
במסדרונות וכל הסיפור הזה המוכר .אין מקום .מה ...מה אתה
עושה? תפנה אותו לבית חולים אחר?
ד"ר משה שריסט  :גם שם עמוס .מה שאנחנו עושים לפעמים זה
לצערנו ,השהייה ,זאת אומרת ,חולים נשארים בחדר המיון ,אך
באותו זמן הם מקבלים את כל הטיפול שהם דורשים ,אם זה
תרופות ,אם זה בירורים .בדרך כלל זה לא יותר מ 24-שעות ,או
אפילו פחות מזה .זאת אומרת ,אם מישהו מגיע בשעות הערב,
לכל המאוחר ,הוא יגיע למחרת בצהריים למחלקה.
איתן דנציג  :כן .תאמר לי ד"ר משה שריסט ,מה ...איך אתה
מתמודד עם חולה שמסרב ...מסרב להתאשפז ,או אתה יודע מה
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לחילופין ,מסרב גם להשתחרר .אומר לא ,אני רוצה להישאר בבית
החולים .יש מצבים כאלה אני מניח לא?
ד"ר משה שריסט  :כן .מה שצריך לעשות בדרך כלל זה להקשיב
לחולה ,לראות מה ...מה הצרכים שלו .זאת אומרת ,לפעמים אנחנו
מבינים שהחוסר רצון שלו להשתחרר הוא בעקבות בעיה של
היעדר טיפול מספיק בבית או מישהו שיטפל בו בצרכים שלו.
ולפעמים ההפך ,אנשים שלא רוצים להשתח ...שרוצים להשתחרר
כיוון שהם צריכים לטפל במישהו בבית .השלב הראשון ,זה קודם
להקשיב לחולה ולנסות לתפור לו את הפתרון הספציפי שמתאים
לצרכים שלו .בדרך כלל אנחנו מסתדרים ,אבל לפעמים זה לא
הולך.
איתן דנציג  :כן .תגיד לי ,עוד אולי שאלה או שתיים ונאפשר פה
לצוות שהגיע לומר את דברו .מה עדיף לטעמך ,להישלח למחלקה,
מחלקה פנימית כזאת או אחרת ,או להמתין למיון עד הבוקר,
כאשר אז ,אתה יודע כל הצוות הבכיר נמצא במחלקות ,ואז אפשר
לפעול בצורה הרבה יותר יסודית.
ד"ר משה שריסט  :לא .בכל מקרה ,אני חושב שעדיף לחולה
להתאשפז במחלקת היעד שאליה הוא צריך להגיע .בכל מקרה,
תמיד בבקרים יש רופאים יותר בכירים אבל עדיין בהרבה מחלות,
מה שצריך זה טיפול מיידי והשגחה .ולכן ,עדיף תמיד להיות
במחלקה .גם אם יש רופא שהוא פחות מנוסה ,עדיין הוא יכול
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לתת מענה על רוב הבעיות ולכן הפתרון
איתן דנציג  :כן.
ד"ר משה שריסט  :הוא במחלקה.
איתן דנציג  :תגיד לי ,ובלילה הרופא המומחה זמין ,גם אם הוא
בביתו ברמה כזו שהוא יכול להיות מוזעק בתוך ...בתוך כמה זמן?
זה קורה לעתים קרובות או ש...
ד"ר משה שריסט  :לי זה קורה בערך פעם בשבוע .עקב עומס,
אנחנו נאלצים להגיע כדי גם לפתור בעיות ספציפיות וגם קצת
להקל על התורנים .בדרך כלל טווח הזמן שכונן צריך להגיע זה
 30דקות.
איתן דנציג  :כן .שאלה אחרונה בסיבוב הזה ונראה לאן זה עוד
יתפתח השיחה .מה ...אולי אתה יכול ברשותך ,ד"ר משה שריסט,
מנהל חדר המיון רפואה דחופה ,לתת טיפ למאזינים שבעיקר אתה
יודע הם על הכבישים אתה יודע ,שכל עוד יש מכוניות על
הכבישים ,עתיד הרדיו מובטח ,אז בוא תן לנו ככה טיפ לאלה
שמאזינים ,מה ...אתה יודע ,אני יכול להעריך שיש איזה שהוא
אחוז של חולים שבאים ללא הצדקה .בדיעבד ,עובדה שאתה ...הם
באים ואתה ...ואתה משחרר אותם .אתה יודע ,יש כאלה ,אני לא
רוצה להגיד היפוכונדרים ,יש הכל ,הרי האקווריום ,הים מלא דגים
מכל הטיפוסים .תן לנו טיפ לציבור ,מתי באמת חובה להגיע ומתי
אפשר לוותר.
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ד"ר משה שריסט  :יש מספר מצבים שהייתי ממליץ לא
להתמהמה .קודם כל אנשים בגיל בוא נגיד בסביבות גיל ה40-
ואילך שמקבלים כאבים בחזה ,גם אם הם חושבים שזה לא
משהו משמעותי ,הם חייבים לעזוב הכל ולהגיע ,ועדיף אפילו
בעזרת שירותי מד"א.
איתן דנציג  :כן.
ד"ר משה שריסט  :זה מצב ראשון שאני חושב שהוא דחוף .מצב
שני ,אני מדבר בעיקר על ילדים ,ילדים עם חום ,קוצר נשימה,
עם שינוי במצב הכרה שהם קצת יותר ישנוניים ,שיכול להיות
שהם סובלים מאיזה שהוא זיהום קשה והתייבשות .זה מצב שני.
ומצב שלישי זה הייתי אומר נושא של חבלות ,חולים שעם חבלות
ראש ,דוגמה חולים שמטופלים שבמדללי דם וקיבלו מכה בראש
עקב נפילה ,הייתי ממליץ להם לבוא להיבדק .עוד מצבים
איתן דנציג  :כן.
ד"ר משה שריסט  :אבל אלה שלושה מאוד משמעותיים.
איתן דנציג  :אני מבקש להודות לך בשלב הזה ,הד"ר משה
שריסט ,מנהל חדר המיון ,מנהל המחלקה לרפואה דחופה בבית
החולים וולפסון .אנחנו גבירותיי ורבותיי ,מאזינות ומאזינים ,עם
הצוות של מחלקת אף אוזן גרון ,בראשות מנהל המחלקה ד"ר
יהודה רוט ,יושב פה הצוות ,חלק מהצוות שלו .ערב טוב ד"ר רוט.
ד"ר יהודה רוט  :ערב טוב.
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איתן דנציג  :הייתי מבקש אולי לפני שניכנס לעובי הקורה בתחום
הממש רפואיים שכל אחד מהיושבים פה מומחה להם .בוא תן
אולי סקירה ,מה כוללת המחלקה .כמה רופאים יש במחלקה.
ד"ר יהודה רוט  :יש לנו...
איתן דנציג  :במחלקת אף אוזן גרון.
ד"ר יהודה רוט  :במחלקת אף אוזן גרון...
איתן דנציג  :אם אתה יכול בבקשה להגביר את הקול.
ד"ר יהודה רוט  :כן .המחלקה בבית החולים וולפסון כוללת 12
רופאים בכירים 7 ,רופאים מתמחים .יש לנו צוות של  15אחיות,
 6קלינאיות תקשורת ועובדי מנהל ומשק.
איתן דנציג  :כן .ואיך זה עובד מבחינת המומחיות ,כל אחד
באיזה ...באילו תחומים היית מקטלג את המומחים.
ד"ר יהודה רוט  :המומחים ראשית הם רופאי אף אוזן גרון,
כירורגיית ראש צוואר ,כולם מומחים בתחומם ,או בתחום של
המקצוע ,כאשר לכל אחד יש גם התמחות על עם התמקדות
בנושאים ספציפיים של ניתוחים אוזניים ,של בעיות שקשורות
בנוירולוגיה .בעיות שקשורות באף וסינוסים ,בעיות של ילדים,
וכמובן נושא של ניתוחי ראש צוואר וכירורגיה אונקולוגית.
איתן דנציג  :תגיד לי ,באילו בעיות מתמודד מנהל מחלקה.
ד"ר יהודה רוט  :הבעיות מעבר לבעיות ה...
איתן דנציג  :מחסור ברופאים? יש מחסור ברופאים?
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ד"ר יהודה רוט  :יש מחסור ברופאים.
איתן דנציג  :כן?
ד"ר יהודה רוט  :למרות מה שתיארתי ,הרופאים הבכירים שלנו
למשל ,רובם עובדים במשרה חלקית בלבד ,כך שיש בעיה תמיד
בכל יום ,לתאם את המידע ,להצליב מידע מימים קודמים ,ולדאוג
שהעבודה תהיה שוטפת וחלקה .כך שיש בהחלט מחסור בכוח
אדם .דבר נוסף הוא תנאי העבודה ,והבעיה העיקרית היא שמירה
על הרמה המקצועית ועל ההתעדכנות ,שמירה על יכולת של
הרופאים הבכירים ללמוד ,להתפתח ,למצוא זמן למחקר.
איתן דנציג  :אז אתם ...הזכרת את המילה מחקר ,אתם ...הפעילות
שלכם ,אתם בשיתוף עם מכון ויצמן?
ד"ר יהודה רוט  :כן .אחד ה ...אחד משיתופי הפעולה שלנו עם
המחלקה לנוירולוגיה ביולוגיה במכון ויצמן ,שם אנחנו עוסקים
במחקר בתחום של חוש הריח
איתן דנציג  :כן.
ד"ר יהודה רוט  :שהוא ...חלק מהחושים שאנחנו עוסקים במקצוע.
איתן דנציג  :עכשיו יש גם מרכז מידע בבית החולים לליקוי
שמיעה? נפתח כבר או שעדיין...
ד"ר יהודה רוט  :כן ,לא לא זה קיים .זה תחנה ,תחנה למידע
שמופעלת על ידי ארגון "בקול" ארגון של כבדי השמיעה בישראל,
שעובדים איתנו בשיתוף פעולה כבר שנים רבות .ואנחנו מפתחים
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את ההפצה של המידע ,מביאים אותו לידיעת האנשים שעוברים
במסדרונות בית החולים ואכן נכנסים גם למחלקות.
איתן דנציג  :כן .תאמר לי עד כמה אתם חשים ,המחלקה שלך
את עניין הזה שנקרא מחלות חורף ,את העומס הזה .זה מתנקז,
עד כמה זה מתנקז למחלקת אף אוזן גרון?
ד"ר יהודה רוט  :במידה רבה ,אם כי בתחום שלנו יש גם הרבה
מאוד תחלואה בקהילה ,אבל כאשר אנחנו מדברים למצבי קיצון,
החולים מתאשפזים אצלנו והתפוסה עולה בהתאם .סוף השבוע
הגענו כבר ל 150-אחוז תפוסה .כאשר הבעיות מתחלקות בין
מחלות חום ,לבין בעיות בדרכי הנשימה שהם המחלות המסוכנות
יותר ויש גם שפע של בעיות אחרות ,כמו בעיות אוזניים
שמחמירות בתקופה הזו.
איתן דנציג  :כן .תראה ,לפני שנעבור לקולגים כאן ,לרופאים
המומחים ,כל אחד בתחומו .תרשה לי לשאול אותך שאלה ,שאלת
השאלות .נזלת ,איך אתה מסביר שהגיע ברפואה באמת להישגים
מרשימים בכל תחומים שלא תיגע ,עם חידושים וטכנולוגיות וכו'.
מעניין שאת הנזלת לא ...לא מצאו איזה שהוא פתרון לדבר הזה.
איך אתה מסביר את זה .אתה גם ,הנושא של אף מוכר לך טוב,
כן?
ד"ר יהודה רוט  :כן וגם הנושא של הריר באף ,בכלל במערכת
הנשימה ,הוא תחום שחביב עלינו במיוחד .אנחנו אפילו מתפרנסים
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מזה .מדובר כאן בעצם בתופעה של פעילות יתר של מערכת הגנה,
שהיא מערכת הגנה מאוד וותיקה בגוף ,המערכת הרירית ריסנית.
וכאשר יש מצב של דלקת הוא זיהום ,יש הפרשת יתר של ריר
איתן דנציג  :כן.
ד"ר יהודה רוט  :כחלק מההגנה ,ולכן הבעיה היא בעיה של איזון
של המערכת הגופנית וזה מכאן הקושי.
איתן דנציג  :כן .תודה לך בשלב הזה הד"ר יהודה רוט ,מנהל
מחלקת אף אוזן גרון בבית החולים וולפסון .ד"ר אבי גולדפרף
משמש כסגן מנהל המחלקה .ערב טוב לך.
ד"ר אבי גולדפרף  :ערב טוב.
איתן דנציג  :אבי ,אני ...אני מבין שאתה מכיר את היבשת? אני
מתכוון את אוסטרליה.
ד"ר אבי גולדפרף  :כן ,עשיתי השתלמות של שנתיים בתחום של
אוזניים וניתוחי בסיס גולגולת
איתן דנציג  :כן.
ד"ר אבי גולדפרף  :ויצא לי לעבוד שם .למזלי הרב גם היות
והמחלקה הייתה בעלת אופי כזה של עבודה אז נחשפתי גם
להרבה תחומים אחרים מלבד תחום ההתמצאות הספציפית שבו
עסקתי ולכן הייתה חשיפה לא מועטה גם למחלות ילדים וגם
למחלות של אף וסינוסים בין השאר ,למרות שזה לא ...לא התחום
שבו אני מתמקד.
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איתן דנציג  :תגיד לי ,יש לנו מה ללמוד מהאוסטרלים? תמיד יש
הרי מה ללמוד ,אבל בכל זאת ,במה שונה נניח הגישה ,של
הרפואה באוסטרליה ,זה נכון אגב לגבי רופאים נוספים פה
שחלקם הגיע ממדינות כאלה ואחרות שתכף אולי נשמע ,אבל בוא
נדבר על אוסטרליה ,מה למדת שמה שאפשר לאמץ את הגישה
שלהם כאן בישראל או ב...
ד"ר אבי גולדפרף  :קודם כל ,קודם כל למדתי שאין לנו במה
להתבייש ,כי הגעתי לשם וחשבתי שאני בא ממדינה קטנה שאולי
אתה יודע ,מבחינת ...מבחינת מה שיש לנו אולי יהיה קצת פחות
ובעצם גיליתי שאנחנו לא נופלים בכלום .ההבדל העיקרי ,אני
חושב זה הנושא של תקציבים וכוח אדם כמו שעלה פה כבר
קודם .זאת אומרת המערכת מתוקצבת ברמה הרבה הרבה יותר
טובה מאיתנו .אם זה מבחינת כוח אדם ואם זה מבחינת סיעוד.
וזה מאפשר יותר חופש פעולה לצוות ,גם מבחינה מחקרית
ולימודית ,וגם מבחינת ביזור העומס .העקרונות הטיפוליים אבל הם
אותם עקרונות בדיוק .אנחנו מסתמכים על אותה ספרות ,על אותו
ידע .ולמעשה...
איתן דנציג  :אבל אם תיגע בקטע של חידושים למשל ,שזה היום
בעצם כל הצוות שיושב פה ,באיזה שהוא מקום מחובר לקהילייה
הבינלאומית במחקרים ,בחידושים וכך הלאה .איך אתה היית ...בוא
נדבר נניח על שיקום שמיעה באמצעות שתלים .אני מבין שזאת
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בעיה דיי אקוטית ,שאנשים סובלים מהקטע הזה של שמיעה,
באיזה שהוא מקום מן הייתי אומר ,אני לא יודע אם זה ניוון או
שזה גיל ,או שאתה בדיוק תסביר על מה מדובר מן תהליך
שהולך וגובר .איך ...איך ...מה הם החידושים בתחום הזה.
ד"ר אבי גולדפרף  :טוב ,אז בתחום הזה ,קודם כל כבר הרבה
שנים ,וזה משהו שכבר שמבוצע גם בארץ ,יש שתלי שבלול ,שזו
בעצם אלקטרודה שמגרה ישירות את האוזן הפנימית .והאמת היא,
שאוסטרליה היא מהאבות של הטכנולוגיה הזאת .שתל השבלול
הראשון שהושתל בבן אדם בעצם בצורה מסחרית ,היה
באוסטרליה ,ואחת החברות המובילות בעצם בתחום של השתלים
האלה ,היא חברת קוחלר שהיא חברה אוסטרלית .אבל יש ...יש
גם חידושים שמגיעים ממקומות אחרים בעולם ,אם זה שתלים
שנועדו לשפר את השמיעה באוזן התיכונה .אם זה שתלים אחרים
שמבוססים על הולכת עצם כל אחד ובעייתו .מגוון הבעיות שיכול
לגרום להידרדרות בשמיעה ,הוא החל מהפרעות לבעצם העברת
הקול דרך עור התוף ושרשרת עצמות השמע אל האוזן הפנימי,
וכלה בבעיות של מרכיבי הסנסציה ,התחושה העצבית בתוך האוזן
ולאורך מערכת העצבים .ויש פתרונות לכל דבר.
איתן דנציג  :כן .תאמר לי ד"ר אבי גולדפרף ,העניין של דלקות
אוזניים .אני מבין שזה ...שזו תופעה שכיחה ,נכון? לא רק בקרב
ילדים אלא גם מבוגרים או הפוך.
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ד"ר אבי גולדפרף  :לא זה שכיח משמעותית יותר בילדים.
איתן דנציג  :בילדים .השא ...מה זה העניין של כניסת מים
לאוזניים בבריכה ,או איך ...מה גורם לדלקת אוזניים?
ד"ר אבי גולדפרף  :אנחנו צריכים ...אנחנו צריכים להפריד .יש עוד
פעם ,דלקות של אוזן חיצונית ואוזן התיכונה ,ומה שאנחנו מדברים
עליו זה דלקת האוזן התיכונה .ואצל ילדים זה קשור לכמה
דברים ,זה קשור למבנה של האוזן ,ליכולת האוורור של החלל של
האוזן התיכונה ולמנגנוני החיסון המקומיים .ומה שקורה זה
שאנחנו רואים שיש שכיחות גבוהה מאוד של דלקות אוזניים
באוכלוסיית הילדים והאמת היא שזו המחלה הזיהומית ,החיידקית
השכיחה ביותר ,כאשר העלות הכספית שכרוכה בטיפול במחלה
הזאתי היא מהגבוהות ,פשוט מעצם ההיקף .אנחנו מדברים על זה
שעד גיל שנתיים ,או עד גיל שנה וחצי ,בערך  1אחוז מכלל...
מכל הילדים יחוו לפחות ...אנחנו מדברים סליחה ,על משהו כמו
 80-90אחוז סליחה מהילדים ,יחוו לפחות אפיזודה אחת של דלקת
האוזן התיכונה.
איתן דנציג  :תגיד לי ומה עם סיבוכים בהקשר הזה?
ד"ר אבי גולדפרף  :אז יש גם את זה .ולפעמים הסיבוכים מגיעים
לידי הצורך בהתערבות ניתוחית ,כשהסיבוכים הם התפשטות של
הזיהום לכלל האוזן התיכונה ,אלא ...אלא רכיבים אנטומיים
והקרובים ,שזה דלקת קרומי המוח מצד אחד ,או התפשטות לתאי
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העצם שמאחורי האוזן שזה סיבוך שנקרא מסטואידיטיס .ובחודשי
החורף אנחנו גם רואים יותר את הסיבוכים האלה בגלל העלייה
בדלקות האוזניים.
איתן דנציג  :כן .ומה לגבי דלקות גרון? מה למשל דלקות גרון
שחוזרות ונישנות ,אתה יודע ,בשל הימצאות חיידק ה ...איך זה
נקרא? אני לא...
ד"ר אבי גולדפרף  :סטרפטוקוק.
איתן דנציג  :כן ,תגיד אתה אני לא מסוגל להגיד כי תהיה
תאונה באיזה שהוא מקום עם הרכבים שאני אגיד את ה ...אבל
נניח אדם ,שלוש ארבע פעמים חמש פעמים בשנה .האם זה מחייב
הוצאת השקדים ,או איך אתה מתייחס לדבר הזה?
ד"ר אבי גולדפרף  :אני חושב שהגישה קצת השתנה ,אם זה
בעבר היה מאוד שכיח להוציא את השקדים וכל פעם שילד שסבל
או מבוגר סבל ממספר דלקות ,היום הגישה שלנו היא הרבה יותר
שמרנית ויש לזה כמה סיבות .אחת זה שאנחנו יודעים שלמרות
הניתוחים האלה ,חלק מהאנשים שעוברים את הניתוח עדיין
ממשיכים לסבול מדלקות
איתן דנציג  :כן.
ד"ר אבי גולדפרף  :כי יש עוד רקמה אחרת באזור ,והסיבה
השנייה זה סיבוכים הפוטנציאלים של הניתוחים האלה ,שהם דיי
משמעותיים וצריכה להיות אינדיקציה טובה .היום אנחנו מדברים
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בדרך כלל על ניתוח ,כאשר יש שש או שבע דלקות בשנה ,או
חמש דלקות בשנה במשך שנתיים שלוש עוקבות .והתחלואה הזאת
גורמת לאובדן ימי עבודה ,לימודים ,עוד פעם בוא נגיד נטל ...נטל
כזה על הפציינט שאתה שוקל את האפשרות של לעשות ניתוח.
היום רוב הניתוחים האלה הם ...של הסרת השקדים נעשים
מסיבות אחרות ,בדרך כלל בגלל דום נשימה חסימתי.
איתן דנציג  :כן ,וזה הרדמה מקומית או מלאה?
ד"ר אבי גולדפרף  :לא הייתי מייעץ לאף אחד לעבור את זה
בהרדמה מקומית למרות שזה מקובל.
איתן דנציג  :אבל הפוליטים כן.
ד"ר אבי גולדפרף  :אנחנו היום ...אני אגיד לך את האמת ,היום
אני בכלל עברתי לנתח ,וזה דבר אולי גם שאני למדתי
מההשתלמות שלי בחו"ל.
איתן דנציג  :כן.
ד"ר אבי גולדפרף  :אני חושב שכל דבר שאני מנתח היום אני
מנתח בהרדמה כללית ,אלא אם כן יש ממש סיבה טובה לא
לנתח בהרדמה כללית .אני חושב שזה יותר בטוח ,במיוחד בכלל
השיפור באיכויות ההרדמה .זה יותר נוח לפציינט ,והרבה פחות
מסוכן ,ויש מלא דוגמאות לדברים האלה.
איתן דנציג  :טוב ,אנחנו עוד נשוב אליך אני מניח .בוא נעבור
לד"ר טל מרום.
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ד"ר טל מרום  :ערב טוב.
איתן דנציג  :ערב טוב טל .אני מבין שאתה חסיד ארה"ב .תראה,
אנחנו עושים סיור פה ,טייל בעולם מאוסטרליה טיסה לארה"ב.
ד"ר טל מרום  :ברוכים הבאים לטקסס.
איתן דנציג  :כמה ...כמה שנים היית שם?
ד"ר טל מרום  :הייתי כשנה בעיר גלבסטון שנמצאת כ 50-ק"מ
מהעיר יוסטון בדרום ארה"ב.
איתן דנציג  :אבל תשמע מארה"ב יש מה ללמוד ,מה?
ד"ר טל מרום  :יש מה ללמוד והרבה מה ללמוד .אני אתחיל
ככה אולי מהזווית השנייה ,למה שקורה שמה לאנשים שאין להם
כסף .הם לא מקבלים את הטיפול שכולנו מקבלים פה כאן
במערכת הציבורית שלנו .לעומת זאת ,רוב האנשים שמה שכן יש
כסף וביטוח רפואי ,למעשה הטיפול שמה הוא הרבה יותר מסודר
ממה ש ...במערכות שלנו פה אנחנו רואים .הטיפול עצמו הוא
כתוב הגיוני ,התקדמות במדרגות .ובסופו של דבר ,הטיפול הוא
מקיף את כל הדברים שפשוט יגיע לחולים.
איתן דנציג  :כן .אנחנו שמענו מד"ר אבי גולדפרף ,סגן מנהל
מחלקת אף אוזן גרון ,על העניין של דלקות אוזניים .דיברנו,
שמענו על סיבוכים וכך הלאה .איך ...איך אתה מתייחס נניח
לקשר בין החיסונים ,ופה ...פה זאת שאלת מפתח .האם יש
חיסונים ,האם יש לבנות על החיסונים האלה .כי אתה יודע כי...
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מצד אחד אומרים תתחסן ,ומצד אומ ...ותתחסן באותה שנה ,זה
טוב לאותה שנה .מצד שני ,אתה שומע מרופאים שאומרים ,תראה,
החיסון הוא טוב רק לגבי קטגוריה מסוימת של וירוסים .ולווא
דווקא לגבי אחרים .אז אתה שואל ,אתה אומר לעצמך ,נו אז מה
אני ...אז לאן יובילו חכמים ,מה יואילו חכמים בתקנתם.
ד"ר טל מרום  :אוקי .אני אולי ארחיב טיפה את השאלה שלך,
ולמעשה בעשור האחרון ,התאפיין למעשה בשלושה ...שלוש
התערבויות שונות שנועדו להוריד תחלואה של דלקות אוזניים.
אנחנו מדברים על דלקת האוזן התיכונה בילדים .אחת ,זה הוצאת
גייד ליינס מה שנקרא ,איזה שהוא תורה שיוציאו איגודים שונים
כולל בארץ ,לגבי אבחון וטיפול בדלקת אוזניים .הדבר השני הוא
חיסוני השפעת שעליהם אתה מדבר .ואכן חיסוני השפעת הוכנסו
בצורה הדרגתית ,לטיפול גם בילדים החל מגיל חצי שנה .ואכן
היעילות של כל ...של חיסון שפעת בכל שנה ,למעשה תלוי בזן...
בזני השפעת שמסתובבים באותה שנה.
איתן דנציג  :כן.
ד"ר טל מרום  :כל קיץ מנסים לחזות מהם אותם זנים שיתחוללו
בעונה ...בעונת החורף הקרובה ועל ידי ניבוי כזה למעשה בונים
את התרכיב .החיסון השלישי ,שאולי כאן כדאי כן להרחיב טיפה,
זה החיסון שניתן בעצם לחיידק  ...חיידק מאוד אלים ,שניתן
בארץ בצורה סדורה החל מקיץ  .2009חיסון היה בהתחלה מול
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שבעה זנים ,מ 2010-אנחנו למעשה יישרנו קו כמו עם שאר
מדינות המערב ,וכיום החיסון ניתן ל 13-זנים.
איתן דנציג  :כן .תאמר לי ד"ר טל מרום ,אתה נראה הרפתקן
לא קטן ,באת ככה עם איזה ג'ינס ועם איזה חולצת פיליפינים
מה שנקרא .אתה ...אתה יוצא מדי פעם אני מבין לאיזה משלחות
אתגריות כאלה ,ואני מבין שהשתתפת במשלחת של צה"ל
לפיליפינים לאחרונה בכל הקטסטרופה שם ,נכון?
ד"ר טל מרום  :נכון .הייתי באחד מ 25-הרופאים מתוך משלחת
 140ומשהו אנשים שיצאה מטעם מדינת ישראל וייצגה את צה"ל,
חיל הרפואה ופיקוד העורף ,באסון שקרה בפיליפינים.
איתן דנציג  :אבל איך הגעת למשלחת הזו ,אתה קצין צה"ל?
ד"ר טל מרום  :אני קצין צה"ל ,כן ,אני רופא צה"לי.
איתן דנציג  :זאת אומרת ,זה דרוש ...דרוש אישור מדובר צה"ל
במקרה כזה?
ד"ר טל מרום  :כמובן.
איתן דנציג  :אוקי .אז מה ...מה אתה יכול לספר לנו שמה על
ההרפתקה הלא נעימה הזו?
ד"ר טל מרום  :אני לא הייתי במשלחות קודמות של צה"ל ,אבל
המשלחת הזו התאפיינה דווקא יותר פחות בקטע של לעזור
לחולים ופצועים ...פצועיי טראומה שבדרך כלל אנחנו רואים
באסונות כמו רעידות אדמה ,או הוריקנים ,אלא יותר היה למעשה
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להחזיר את השגרה ,את ה ...אחרי שההרס הגדול שהיה שמה,
להחזיר את ה ...שירותי הבריאות המקומיים חזרה לשגרה ולטפל
בעצם בעיות שהיו יחסית טריוויאליות ,כמו שאנחנו רואים כאן או
אפילו שם ,אבל במאסות גדולות מאוד.
איתן דנציג  :אתה יכול לספר על איזה מקרה פרטי ספציפי
שאתה יכול להיזכר ,שאתה התמודדת מול אחד על אחד ,מול
איזה בעיה מסוימת שאתה הרגשת שהנה אתה מסייע?
ד"ר טל מרום  :כן ,אנחנו למעשה ...זה פחות קשור לתחום
המומחיות שלי כאף אוזן גרון ,אלא יותר בקטע של אף ...של
רפואת ילדים .ילדים שמה שנולדים ,נמצאים במצב קשה למעשה
אין מי שינשים אותם ,כיוון שאין מנשימים .בדרך כלל הנוהג
המקומי זה שלתת להורה להנשים את הילד עד כמה שהדבר
נשמע נורא .ולמעשה אנחנו הצלחנו יחד עם כל הצוות של רופא
הילדים שמה לאלתר אינקובטור ממש בתוך קופסת קרטון ,שמיכת
קביאס צה"לית ואיתרנו כמו אמברו ,שזה למעשה מנשם כזה,
וככה הצלחנו לחלץ אותו מאותו מקום שאנחנו היינו לעיר הגדולה,
מרחק של  5שעות נסיעה.
איתן דנציג  :כן ,אנחנו עוד נשוב אליך בסיבוב הבא .בוא ד"ר
יהב אורון ,ערב טוב לך .אני מבין שאתה עברת גם כן איזה
שהיא הרפתקה באנגליה ,נכון? אנחנו עושים פשוט נפתח ב ...חשוב
מאוד לשמוע ,לקבל את הממדים שלכם ,כאשר ראיתם בעולם
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הגדול איך דברים מתרחשים .אז מה אתה יכול לספר על אנגליה.
ד"ר יהב אורון  :טוב .אז ערב טוב .אז הייתי בלונדון באנגליה,
אכן .קודם כל כמו שד"ר גולדפרף אמר קודם ,אין לנו מה
להתבייש .אז הרפואה שאנחנו נותנים בסופו של דבר למטופלים
שלנו בארץ ,רפואה מעולה היא רפואה מצוינת .הנגישות של
המטופלים שלנו לרופאים מומחים
איתן דנציג  :כן.
ד"ר יהב אורון  :היא גבוהה מאוד ,בטח ביחס למה שמקבלים
למשל באנגליה ,ישנה מגבלה של הרופא הכללי שככה רואה את
המטופל דיי הרבה זמן לפני שהוא מפנה אותי למומחה .מצד שני,
יש להם את היכולות של באמת תקציב וכוח אדם ,מה שמאפשר
לאנשים להתמקצע בתחום מסוים לכמות גדולה להתמקצע בתחום
מסוים ,ספציפי ולהעלות את הרמה באותו תחום ,גם ברמה
המקומית וגם ברמה הלאומית .זה משהו אולי יהיה חסר אצלנו
ויש מקום לקדם אותו .ברמה האישית ,ברמה הפרסונלית בסוף,
הרופאים שלנו ,אנחנו ,לא פחות טובים מכל מדינה בעולם אני
חושב.
איתן דנציג  :כן.
ד"ר יהב אורון  :והשירות שמקבלים המטופלים שלנו הוא באמת
שירות מצוין ,טוב ,איכותי.
איתן דנציג  :כן .תגיד לי ,איך אתה מסביר את העניין הזה של
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ירידה בשמיעה ,מה הם הגורמים לירידה בשמיעה.
ד"ר יהב אורון  :הגורם הכי נפוץ זה בעצם הזדקנות של מערכת
השמיעה .זה מתחיל מאוד מוקדם ,זה מתחיל סביב גיל  ,30אנחנו
מתחילים ככה לאבד את השמיעה שלנו וזה בא לידי ביטוי סביב
העשורים היותר מאוחרים בחיים ,סביב גיל  ,50-60אנשים אז
מתחילים להרגיש את אותה ירידה בשמיעה .מתחילים לא להבין
מה מדברים אליהם ,לפספס מילים .אבל...
איתן דנציג  :אבל תאמר לי ,אנשים פגיעים יותר ,אנשים שחשופים
לרעש ,אתה יודע ,קומפרסורים ,חתונות ,אתה יודע ,כל הסיפור
הזה של רעשים ,חשופים יותר ,וזה על עד כמה זה עלול להשפיע
בקטע של ירידה בשמיעה.
ד"ר יהב אורון  :זה משפיע מאוד .העולם המודרני שבו אנחנו
חיים הוא כזה שאנחנו נחשפים בו כל יום כל הזמן ,לא רק
האנשים שהזכרת במקומות העבודה שלהם לרעש ,זה מתחיל
מהטלפונים הסלולרים ,מהנגני המוזיקה ,רעש של טלוויזיה .יום יום
שבו אנחנו נחשפים לרעשים ברחוב .ואנחנו רואים איך השכיחות
של אותה ירידת שמיעה ,הולכת ועולה בגילאים הצעירים ,אצל
נערים ונערות צעירים שנחשפים למוזיקה ולרעש .מה לעשות גם
הגנטיקה קובעת ,מה שאנחנו מקבלים מאימא ומאבא והתזונה .אם
אנחנו אוכלים לא בריא...
איתן דנציג  :מה יש קשר בין תזונה לבין הקטע של ירידה
5481849
עמוד

26

מתוך

42

בשמיעה?
ד"ר יהב אורון  :בוודאי .אנחנו ...מסתבר שהאוזן תלויה בכלי דם
אחד ,בודד ,בלי מעקפים ,בלי אפשרות לתקן את מה שקורה שם,
ואם אותו כלי דם נחסם בגלל למשל רובד של כולסטרול ושומן,
אז יש לנו בעיה .האוזן לא מקבלת אספקת דם טובה .אנחנו
רואים עדויות לזה שאנשים שיש להם רמות גבוהות של מינרלים
מסוימים ,ויטמינים מסוימים יש להם שמיעה טובה יותר מלאחרים,
זה לא אומר שעכשיו צריך לרוץ ולקנות מולטי ויטמינים ,זה
כנראה לא טוב ,אבל צריך להקפיד על תזונה מאוזנת ,על כלכלה
בריאה ,לא לאכול ג'אנק פוד ,אם כבר הזכרת תזונה נכונה.
ד"ר יהב אורון  :זה...
איתן דנציג  :יש לזה קשר עם העניין של ירידה בשמיעה?
ד"ר יהב אורון  :בוודאי ,גם מסתבר שכן .אותו סיפור .הקשר הזה
של דרך כלי הדם הקטנים שמספקים את האוזן .אם אנחנו
מורידים את המשקל ,אם אנחנו שומרים על כושר גופני טוב ,אם
אנחנו מצליחים אפילו פעם פעמיים בשבוע לרדת ...ללכת מסביב
לשכונה ,חצי שעה ,שלושת רבעי שעה ,אני לא אומר שכולם
צריכים להיות ספורטאי על ,אנחנו יכולים לשמר את השמירה
שלנו ויש אפילו עדויות שמדברות על זה שאנחנו יכולים לשפר את
השמירה .אז לרדת במשקל ,לעשות פעילות גופנית
איתן דנציג  :כן.
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ד"ר יהב אורון  :לאכול בריא .עם תצאו עם המסר הזה אז
הרווחנו משהו.
איתן דנציג  :זאת אומרת ,אתה אומר ,מניעה
ד"ר יהב אורון  :כן ,מניעה.
איתן דנציג  :שזה היום הבונטון ,הטרנד ברפואה בכלל ,אתה
אומר ,איך אנחנו מונעים.
ד"ר יהב אורון  :זה...
איתן דנציג  :הקטע של מניעה.
ד"ר יהב אורון  :זה עדיף על פני טיפול.
איתן דנציג  :עכשיו תגיד לי ,יש קשר בין כאבי ראש נניח
וסחרחורות עם משהו שקשור בעניין של אף אוזן גרון.
ד"ר יהב אורון  :כן.
איתן דנציג  :כי אתה יודע ,הציבור מקשר את זה יותר לבעיות
נוירולוגיות של אוזניים .עד כמה זה קשור באמת בהקשר שאתה
מומחה בו?
ד"ר יהב אורון  :מסתבר שחלק מהאנשים שסובלים מסחרחורות
כרוניות ,בעצם יש להם אלמנט של מגרנה שזה סוג של כאב
ראש .אני לא אומר שכל כאב הוא מגרנה ,זה דורש אבחון של
רופא מומחה ,בדרך כלל נוירולוג ,אבל יש שיפור גבוה יותר של
סחרחורת בקרב אנשים עם מגרנה ,ויש שיעור גבוה של כאבי ראש
מסוג מגרנה של אנשים עם סחרחורת .כלומר ,יש איזה שהוא
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קשר .אנחנו יודעים שיש הסבר לזה ,ואנחנו יודעים שאם נטפל
במגרנה נוכל להקל על הסחרחורת ולהפך ,אם נטפל בסחרחורת
כמו שצריך ,נקל גם על המגרנה של אותם אנשים.
איתן דנציג  :כן.
ד"ר יהב אורון  :נתחיל מ ...שוב ,אנחנו חוזרים לאותו נושא,
מניעה ,מניעה ,מניעה.
איתן דנציג  :כן.
ד"ר יהב אורון  :אורח חיים בריא ,כלכלה בריאה.
איתן דנציג  :ברור .עכשיו תאמר לי ד"ר יהב אורון ,לפני שנעביר
את המיקרופון לד"ר שרון תמיר ,האישה היחידה בפורום הזה ,ניתן
לה מיד את הכבוד הראוי .הזכרת את העניין של תזונה נכונה,
פעילות גופנית .אני שואל אם יש גם קשר בין מחלות אחרות ,כמו
מחלת הלב ,הסוכרת ,השמנה ,האם גם אלה פרמטרים ,גורמים
שמשפיעים על ירידה בשמיעה?
ד"ר יהב אורון  :בטח ,גם הגורמים האלה שהזכרת ,המחלות
האלה ,נחשבות מחלות שמסכנות את כלי הדם הקטנים בכל הגוף.
במוח ,ברגליים ,בלב וגם באוזן .אם אנחנו חוסמים את כלי הדם
הקטנים בגלל המחלות האלה ,גם האוזן נפגעת ,הכל ...הכל קשור.
אנחנו לא רואים את הפציינט כאף או כאוזן ,הוא יותר מזה .זאת
הרפואה המודרנית והנכונה.
איתן דנציג  :אני בשלב הזה מודה לך  ,הד"ר יהב אורון .אנחנו
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פה נשוחח עם הד"ר שרון תמיר ,ערב טוב לך גבירתי
ד"ר שרון תמיר  :ערב מצוין.
איתן דנציג  :הנכבדה .טוב ,זה מתקשר עם צרפת ,את יודעת,
הולנד שמה יש לו קשר עם כמה נשים ,אני מבין שאת לא...
ד"ר שרון תמיר  :אני לא אחת מהן.
איתן דנציג  :את לא ב...
ד"ר שרון תמיר  :אני מודה.
איתן דנציג  :בסדר טוב ,אבל תראי ,צרפת זו צרפת .מה ,מה ,אם
אנחנו כבר בטרנד הזה שכל אחד אומר מה למד ביבשת ,מה את
יכולה לומר על הצרפתים?
ד"ר שרון תמיר  :אני חושבת שהדבר שהכי למדתי מהם זה
בעצם לדבר פחות ולנתח יותר .שזה אחד מהמוטואים הגדולים
שלהם.
איתן דנציג  :כן לנתח .תראי ,אבל הציבור תמיד מחפש את ה...
את כל הדרכים האלטרנטיביות מה לעשות כדי לא להינתח.
ד"ר שרון תמיר  :אני חושבת...
איתן דנציג  :ואת פה מקצרת את ההליכים והולכת ישר לכיוון
ההפוך.
ד"ר שרון תמיר  :לא .אני חושבת שיש הבדל .יש קודם כל
לבדוק את החולה ,למצוא את המחלה ולנסות ולמצות כל דרך
אפשרית שאיננה דרך ניתוחית .כאשר למעשה מיצינו את כל
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הדרכים האלה ,האופציה הבאה צריכה להיות ניתוח .וכאשר אני
אמרתי לנתח ,זה למצוא את האנשים הנכונים לנתח .כלומר ,לא
לנתח כל אחד בכל מחיר ,אלא לנתח את אלה שזקוקים לניתוח
בלבד.
איתן דנציג  :מי זקוק לניתוח אם כן?
ד"ר שרון תמיר  :אוי ,זאת שאלה ומורכבת ,משום שהמחלות הם
שונות ולכן הקריטריונים לניתוחים הם שונים .לכל מחלה יש את
הקריטריונים שלה ,שבעקבותיה אנחנו אומרים בסופו של דבר
האדם זקוק או לא לניתוח.
איתן דנציג  :כן .בואי ניקח דוגמה אחת .ניקח את הטנטון ,כן,
שזה צפצופים באוזניים מה שאנחנו מכירים אם אני לא טועה.
מה ,איך מתמודדים עם התופעה הזו?
ד"ר שרון תמיר  :הטנטון למעשה נחלק למספר סוגים ,לשני
סוגים עיקריים שבהם ניתן לומר טנטון הסובייקטיבי והטנטון
האובייקטיבי .הטנטון הסובייקטיבי הוא טנטון שהמטופל שומע רק
לבד בעצמו .הטנטון האובייקטיבי הוא טנטון אחר ,שבו לא רק
המטופל שומע אותו אלא גם המטפל ,גם הרופא יכול לשמוע
אותו .לסוגים מסוימים של טנטון אובייקטיבי ,ישנם פרוצדורות
שהמטופל יכול לעבור ,והטנטון בסופו של דבר נעלם .לטנטון
הסובייקטיבי ראשית צריך למצוא את המקור שלו ,אם ישנו כזה.
כלומר ,המקורות יכולים להיות שונים ,בין אם זה ירידה בשמיעה
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עד גידול מסוימים בבסיס הגולגולת .ברור שאלה שיש להם
גידולים ,לעתים צריכים מעקב ולאחר מכן ניתוח .ואילו אלה שאין
להם גידולים ,צריכים בדרך כלל טיפולים אחרים שאינם טיפולים
ניתוחיים.
איתן דנציג  :בואי נדבר ,ניקח את ה ...אני מבין שאחד הניתוחים
השכיחים זה באמת דיברנו קודם ,הניתוח ...דיברנו עם אני לא
טועה עם ד"ר אבי גולדפרף ,בקטע של שקדים ,נכון? זה נחשב
לניתוח שכיח.
ד"ר שרון תמיר  :נכון.
איתן דנציג  :ואת יודעת ,כשיושבים מולך הורים או מבוגרים ,לא
משנה ,ותמיד ישאלו את השאלות ,מה הם הסיכונים ,נכון? ואחרי
זה מה הם הסיבוכים ,כי יש להניח ...ומהו תהליך ההחלמה ,איך
להימנע מדימומים אחרי ניתוח שקדים שזה חלק מן ה ...מן
העניין .מה את יכולה לומר בהקשר הזה.
ד"ר שרון תמיר  :ראשית כל ,צריך להאמין שכל ניתוח ,כמה
שהוא קטן או גדול יכול להיות מורכב לאחר מכן .כלומר ,תהליך
ההחלמה הוא תהליך שאיננו צפוי .הוא איננו ידוע מראש .אנחנו
לא יכולים לחזות איך המטופל שלנו יחלים .ולכן כולנו מציינים
בפני המטופלים ,לפני הניתוח ,ברור ,את מכלול הסיבוכים .לניתוח
שקדים ,ספציפי ,כפי שכבר ציינתי ,הסיבוך הראשון ,העיקרי
והחשוב ביותר שההורים או המטופל עצמו אם זה אדם מבוגר
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יותר צריכים לדעת זה ברור דימום.
איתן דנציג  :כן.
ד"ר שרון תמיר  :דימום יכול לקרות עד כשבועיים לאחר הניתוח
עצמו ולמעשה ,המניעה הכי טובה לדימום ,היא קודם כל אכילת
אוכל קר ורך בלבד ,עד שבועיים אחרי הניתוח .בכל מקרה שיש
חשד לדימום כלשהו דרך הפה ,אז יש לפנות ישר לרופא המטפל
במיון.
איתן דנציג  :וסיבוכים נוספים יש?
ד"ר שרון תמיר  :סיבוכים...
איתן דנציג  :תראי ,כשמדברים נניח על שפעת ,דיברנו קודם עם
ד"ר משה שריסט ,מנהל המיון ,אני מניח שבטח יש לו מה לומר
על הדבר הזה ,אבל סיבוכים של שפעת ,חלק מהם אנחנו יודעים
שזה דלקת ריאות ,נכון? מה ...אילו סיבוכים יכולים להיווצר
כתוצאה מהניתוחים שקשורים בתחום הזה שאת מדברת עליו
כרגע.
ד"ר שרון תמיר  :הסיבוכים הנוספים כתוצאה מניתוחים שקדים
מלבד דימום ,זה קודם כל ברור קושי בבליעה ,ירידה במשקל.
לפעמים זה חלק...
איתן דנציג  :קושי בבליעה.
ד"ר שרון תמיר  :נכון.
איתן דנציג  :כן.
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ד"ר שרון תמיר  :חד משמעית .הכאבים יכולים להיות ,הכאבים
הם חלק אינטגרלי מהניתוח ,אבל הם יכולים להיות עזים עד כדי
כך ,שבסופו של דבר תהיה ירידה במשקל .סיבוך נוסף זה
בהתחלת ...בתקופה הראשונה יכול ...יכולה להיות אי ספיקה
למעשה של החך ,שהאוכל יוצא דרך האף .זה סיבוך מאוד מאוד
לא נעים ,מאוד מטריד ,שבסופו של דבר אצל רוב המטופלים ,הוא
למעשה עובר לבד ,ובמקרים נדירים לא .סיבוכים נוספים ברור הם
זיהום באזור המנותח ,שהזיהומים האלה בדרך כלל הם ה ...חלק
מהם המקדימים לדימום.
איתן דנציג  :כן.
ד"ר שרון תמיר  :אז גם הם קשורים לדימום.
איתן דנציג  :מה באשר לצרידות ,אני מתכוון לצרידות כרונית ,לא
משהו חד פעמי .איך מתמודדים .אני מבין שזה קשור למיתרי
הקול?
ד"ר שרון תמיר  :נכון מאוד.
איתן דנציג  :כן.
ד"ר שרון תמיר  :צרידות קשורה בקשר הדור למיתרי הקול ,אני
משערת שאתה למעשה חווית לא מעט אירועים כמשתמש קול
איתן דנציג  :נכון.
ד"ר שרון תמיר  :בצורה מאוד מוגברת.
איתן דנציג  :הצלחת לאבחן אותי ממרחק של שני מטר ,אני
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מצדיע.
ד"ר שרון תמיר  :רופאה טובה אין מה לומר.
איתן דנציג  :כן.
ד"ר שרון תמיר  :אז השימוש המוגבר ,כולנו של הקול שלנו ,בין
אם זה בצעקות כהיותנו ישראלים ,בין אם זה מתוקף המקצוע
שלנו כשדרני רדיו או מורים ומורות
איתן דנציג  :נכון.
ד"ר שרון תמיר  :אנחנו רובנו חווינו למעשה צרידות כלשהי.
צרידות יכולה להיות מחלה חריפה ,כלומר ,אחת מהתופעות של
מחלות ויראליות או מחלה כרונית
איתן דנציג  :כן.
ד"ר שרון תמיר  :שנגרמת כתוצאה מחוסר שימוש נכון בקול שלנו
ויצירת נזקים למיתרים.
איתן דנציג  :מה באשר לשיעול?
ד"ר שרון תמיר  :מה בקשר לשיעול? שיעול יכול לבוא עם הקול,
אז שיעול זה כמו תוספת.
איתן דנציג  :לא ,אני ...תשמעי ,אדם שמשתעל באופן לא רגיל,
כן ,מה ...זה עניין תרופתי בלבד?
ד"ר שרון תמיר  :אז שוב ,כל ...כל עניין של איזשהו סימפטום,
כלומר ,איזה שהוא תסמין של אדם ,לתסמין יש סיבות מרובות.
ולכן ,קודם כל צריך לראות האם השיעול בא מהריאות ,האם זה
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משהו ריאתי ,כלומר מחלה ריאתית ,גידול כלשהו ,האם זה בא
ממיתרי הקול .האם זה שיעול כתוצאה מבעיה נפשית כלשהי.
ישנם הרבה סיבות לכל בעיה.
איתן דנציג  :מי ,מי מכם יכול להתייחס לעניין של נחירות? זה
קשור לאף אוזן גרון ,נכון? אז אנחנו נדבר עם עופר ...ד"ר עופר
גליק ,שיספר לנו מה ....מה אתה יכול לומר לנו על קטע של
נחירות ,אני מבין שזה גם כן אחד הסימפטומים ,נכון? של אף
אוזן גרון?
ד"ר עופר גליק  :נכון .נחירות זה מצב שהוא מטריד בעיקר לא
לבן אדם נוחר אלא למי שנמצא לידו במהלך הלילה .נחירות
בגדול מתחלקים ...מתחלקות לשני סוגים של נחירות .נחירה
ראשונית שהיא בעצם אותו רעש
איתן דנציג  :כן.
ד"ר עופר גליק  :טורדני שנשמע בלי תסמינים או בלי סימפטומים
נוספים .זה מאוד מפריע לבן אדם ש ...לבן הזוג שנמצא ליד אותו
נוחר .בעיה נוספת והיא היותר חשובה היא האם ברגע שאותם
נחירות הם בעצם חלק מספקטרום יותר רחב שנקרא דום נשימה
חסימתי ,בעיקר אצל האוכלוסייה המבוגרים והיא מופיעה עם
ירידה ברוויון החמצן ,ומצב שבו הבן אדם מתעורר ,הרבה פעמים
בלילה ,עם חוסר תחושה של חוסר חמצן .הוא לא ישן בצורה
נוחה
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איתן דנציג  :כן.
ד"ר עופר גליק  :קם בבוקר ,יש לו קושי בקימה בבוקר ,במהלך
היום הוא גם מאוד עייף ,יכול להיות ירידה בריכוז וב ...ובזיכרון.
שוב כל זה כחלק מספקטרום של מחלה חסימתית נשימתית.
איתן דנציג  :אתה גם חסיד הנושא של אנגליה או שאני טועה.
ד"ר עופר גליק  :כן ,נכון.
איתן דנציג  :אתה גם שמה ב...
ד"ר עופר גליק  :נכון ,נכון מאוד .אני חזרתי לא מכבר מהתמחות
על בטרינולוגיה ופלסטיקה משוחזרת של הפנים ,עם התמקדות על
האף.
איתן דנציג  :הפלסטיקה במובן של אף.
ד"ר עופר גליק  :נכון ,נכון.
איתן דנציג  :ניתוחים פלסטיים ,אסטתיים יותר נכון?
ד"ר עופר גליק  :אסתטיים ומשחזרים ,בעיקר בהתמקדות על
ניתוחים ...ניתוחי אף.
איתן דנציג  :זאת אומרת באספקט הרפואי
ד"ר עופר גליק  :כן ,נכון.
איתן דנציג  :של חסימה וכך .אבל בהזדמנות זאת ,יש אנשים
שגם רוצים לעשות את העניין הזה בכיוון האסתטי.
ד"ר עופר גליק  :נכון מאוד .ניתוח האף הפלסטי ,מה שנקרא
בלשון העם הוא בעצם ניתוח מאוד מורכב .האף כאיבר ,כגישה
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אליו מבחינה כירורגית ,הוא אחד האיברים הפלסטיים הקשים יותר
לטיפול.
איתן דנציג  :כן .איך אתה מתמודד עם העניין של טעם .אתה
בעצם אדריכל ,יושבת מולך גברת ,שהטעם שלה שונה משלך .היא
רוצה אף כמו שבז'ורנלים ,היא מראה לך אף אני יודע של פיגי,
למעלה .אתה אומר לה ,חורה לי ,אני לא רוצה ...אני מבין
שהסיוט הכי גדול של רופא מהסוג שלך ,שאתה מראה ,שם את
המראה אחרי שאתה עושה את הניתוח והבן אדם אומר לך ,מה?
תחזיר לי את האף הקודם שלי ,אני לא רוצה את האף הזה.
ד"ר עופר גליק  :כן ,אז...
איתן דנציג  :אז קודם כל ,איך לא מגיעים למצב שכזה?
ד"ר עופר גליק  :אז קודם כל השלב הראשוני היותר חשוב ,הוא
באמת לבחור את המטופל שלך ,אוקי ,לא רק שהוא בא...
איתן דנציג  :אתה צריך לאבחן אותו שהוא לא טראבל מייקר
לעתיד.
ד"ר עופר גליק  :דבר ראשון .דבר שני ,האקספקטיישן ,זאת
אומרת ,הציפיות של המטופל מאוד מאוד חשוב ,מאוד חשוב להבין
שיש יחסים מסוימים ,יחסים אנוטימיים שאליהם אתה שואף
להגיע ,ותנסה להביא את האף שלו .במידה ובאמת האף שלו הוא
מצב שגם לו וגם לך בתור כירורג נראה שהוא בר טיפול ובר
תיקון ,אז אתה צריך להסביר ולהבהיר לו את הממדים הנכונים
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ולאן אתה תוכל לקחת את אותו אף.
איתן דנציג  :ד"ר עופר גליק ,אני הייתי מבקש לשאלה אחת
לסיום הקטע הרפואי ,בוא נדבר על סינוסיטיס .אני מניח שיש
אנשים שסובלים מהעניין הזה ,בין אם זה כרוני ,בין אם לא ,אני
מניח שיש סיבות ואני מניח שיש עניין של אבחנה וגם כאן יש
סיבוכים יש להניח .איך ...איך מטפלים היום ב ...אני מבין שגם
אופציה ניתוחית בסופו של דבר.
ד"ר עופר גליק  :נכון מאוד.
איתן דנציג  :אבל מה הטיפולים עד האופציה הניתוחית.
ד"ר עופר גליק  :אוקי ,אז רק בקצרה מאוד .סינוסיטיס או דלקת
חריפה ,סינוסיטיס חריפה ,דלקת של מערות הפנים ,היא בעצם
מחלה שנובעת מחסימה של אותם חללים שנמצאים בגלגולת של
כל אחד ואחד .השכיח ביותר ,הסיבה השכיחה ביותר בעצם תהליך
דלקתי ,ויראלי ,צינון שגורם לחסימה ומניעה של ניקוז של אותם
סינוסים מה שגורם לאותו כאב אופייני של הפנים ,לחץ בפנים
והפרעה .הטיפול הוא בעצם
איתן דנציג  :כן.
ד"ר עופר גליק  :טיפול שבעיקרו הוא ניקוזי ,על ידי טיפול
מקומי ובמידה ויש סיבוך של אותו דלקת אם הופך להיות זיהום
חיידקי אז גם טיפול אנטיביוטי.
איתן דנציג  :אני מבקש להודות לך ד"ר גליק ,ד"ר עופר גליק
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בשלב הזה .האמת שברחה לנו שעה ,אני לא יודע ,אבל לסיכום
אולי ,משפט סיכום הייתי מבקש של ד"ר שריסט וד"ר יהודה רוט.
ד"ר שריסט ,אני ככה ,ממש משפט לסיום .איך אתה מסביר את
העלייה בתחלואה דווקא בחורף .מה זה ,זה עניין של קור ,זה
עניין של שינוי טמפרטורה ,מה ההסבר ,הכותרת של השיח שלנו
פה זה רפואת ...כיצד להתמודד עם מחלות החורף ,כן? אנחנו
בזאת מסיימים וד"ר רוט ,אתה כמנהל המחלקה ,אני אבקש ממך
גם כן להיות בהיכון למשפט סיום .כן בבקשה.
ד"ר משה שריסט  :התחלואה בחורף נובעת בעיקר מעלייה
בשכיחות של החיידקים שבאופן טבעי לאורך השנה נמצאים
בסביבה שלנו ברמות שונות .זה לא קשור לקור ,למרות שכולנו
חושבים ,זה יותר קשור לכמות החיידקים שאנחנו נמצאים בהם
לאורך ...פוגשים בהם לאורך השנה .ואני אגלה לך סוד שגם בקיץ
יש הרבה דלקות ריאה ,באופן מפתיע ,לפעמים לא פחות מאשר
בחורף ,ולכן השכיחות של המחלות לא תלויה בטמפרטורה ,אלא
תלויה בשכיחות של החיידקים.
איתן דנציג  :כן ,משפט לסיום ,אנחנו פתחנו עם ...איתכם עם ד"ר
שריסט ,תודה לך ,מנהל מחלקת המיון ונחום עם ד"ר יהודה רוט,
מנהל המחלקה שבא לכאן עם צוות הרופאים שלו .אני מבין ד"ר
רוט ,שאתה גם פרסמת ספר שערכת בשיתוף קולגה אמריקני ,נכון?
ד"ר יהודה רוט  :נכון .הספר...
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איתן דנציג  :במה עוסק הספר?
ד"ר יהודה רוט  :הספר על שימושים בפלא רפואה בתחום של אף
אוזן גרון.
איתן דנציג  :כן ,אז בוא אולי ...אני מבין שאתה מומחה לנושא
חוש הריח ,ולניתוחי שקדים וריר כזה ,והגיינת קול וצרידות ,ונזלת
שלא נדע ,הגיינת האף .אני מבין שזאת בעיה ,הקטע של אף
בעיקר אצל ילדים ,אני ...אתה יודע ,אתה בא לגן ,אני בא להוציא
את הנכד שלי ,אני רואה שמה אוכלים מרק ,אבל הנזלת נוטפת
לתוך המרק .מה ...איך מתמודדים עם העניין הזה.
ד"ר יהודה רוט  :אחת...
איתן דנציג  ... :על חיטוט באף ,אתה יודע ,אתה נוהג ,אתה
מסתכל ימינה שמאל ,הנהג ברמזור ואין לו מה לעשות ,מחטט
באף.
ד"ר יהודה רוט  :ההתמודדות הטובה ביותר ,היא שוב ,מניעה.
במקרה שציינת ,רחיצת ידיים ,נטילת ידיים עם מים וסבון,
שמונעת זיהומים באף וללמד את הילדים לקנח את האף.
איתן דנציג  :טוב ,אנחנו ...דיון מהסוג הזה אפשר לעשות עוד
סיבוב ,ועוד סיבוב ,הרי לא ציפינו לפתור כאן את כל בעיות אף
אוזן גרון ומחלות החורף ,אבל טעמנו מכל דבר טיפה .אני מודה
להרכב ה ...הרכב מרשים של מחלקת אף אוזן גרון .תודה לך ד"ר
יהודה רוט ,לסגן ראש המחלקה ,ד"ר אבי גולדפרף ,לד"ר יהב
5481849
עמוד 41

מתוך 42

אורון ,לד"ר שרון תמיר ,לד"ר טל מרום ולד"ר עופר גליק ,וכמובן
למנהל המחלקה לרפואה דחופה ,הד"ר משה שריסט ,תודה
לכולכם.
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