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...ועוד בגיליון

מכירים מישהו מתאים?
חלב - טוב או רע לחולי סוכרת? כדי לברר זאת, דרושים 

מתנדבים סוכרתיים לעבודת מחקר חדשה ביחידה 
לסוכרת בוולפסון. גם אתם יכולים לעזור

ביחידה לסוכרת מתקיים בימים אלו מחקר ייחודי הבודק את השפעת מי הגבינה 
- חלבון המהווה אחד ממרכיבי החלב - על רמות הסוכר בחולי סוכרת. מי 
הגבינה גם נצרכים בנפרד כתוסף תזונה, בעיקר על ידי ספורטאים המתאמנים 
בחדרי כושר בצורה אינטנסיבית. בעבודות מחקר שונות בעולם נמצא כי מי 
גבינה אלו עשויים להשפיע לטובה על רמת הסוכר בדם, ולמנוע את עליית 
רמת הסוכר לאחר האוכל בקרב חולי סוכרת מסוג 2.  לצורך מחקר זה אנו 
מחפשים מתנדבים, שיתבקשו להגיע בצום בשתי הזדמנויות שונות בהפרש 
של כשבוע ביניהן. בביקור הראשון לוקחים בדיקות דם, אוכלים ארוחת 
בוקר בלי הוספת מי גבינה, ולאחר גמר האכילה ממשיכים לבצע בדיקות 
דם כל 30 דקות, במשך כשלוש שעות. בביקור השני חוזרים על אותן 
פעולות, אלא שהפעם שותים מי גבינה יחד עם ארוחת הבוקר. התוצאות 
הראשוניות הן מעבר לציפיות, והמחקר נמשך בהתלהבות רבה. כדי 

להשלימו אנו זקוקים לעזרה שלכם! למי זה מתאים? לחולי סוכרת מסוג 2, אשר 
אינם מטופלים באינסולין או באחת התרופות החדישות )כגון ג'נוביה, ביאטה וויקטוזה(.

לאן פונים? על המעוניינים להתקשר לטל' 03-5028716 ולהשאיר שם ומספר טלפון. תודה!

בשער: ד"ר חגי אביזמר מבצע בדיקת עיניים למטופל. 
לכתבה על מחלקת העיניים בוולפסון עיברו לעמ' 12

חושבים שאתם מתאימים? פנו לפנינה בלשכת מנהל ביה"ח

"העיתון שלנו"
מחפש כתבים משלנו!

חברי המערכת: ד"ר יצחק ברלוביץ, ד"ר עוזי רביב, אסתר 
שלום, אהובה פרידמן, קלמן גרנק, מרק גלברג, רינת הירש, 

 פנינה ארד, דליה המאירי, שירלי קרמר, אסתי אהרוני,
שושי פרידמן, מיכל ויינשל שיינמן

צילומים: ברק נונא 
ידיעות: מיכל ויינשל שיינמן

עריכה, עיצוב והפקה:
שריג רעיונות

גיליון מס' 16
דצמבר 2012 
כסלו תשע"ג

העיתון שלנו
מגזין עובדי וולפסון

המרכז הרפואי
ע"ש אדית וולפסון

director@wolfson.health.gov.il : לתגובות והעברת חומרים
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עובדות ועובדים יקרים,
מדינת ישראל ותושביה עברו תקופה קשה מאוד בחודש 
האחרון – הן תושבי הדרום, אשר סופגים כבר שנים רבות 
התקפות של טילים, והן תושבי המרכז, אשר לראשונה, 
מאז ימי מלחמת המפרץ ב-1991, חוו את החוויה הקשה 

של אזעקות ונפילת טילים.
רבים מחברינו בבית החולים הינם תושבי הדרום. אני 
מבקש להביע כאן את תודתי והערכתי על עמידתכם 

האיתנה בתקופה קשה זו.
תודתי לכל אחד ואחת מכם, על כך שגם בזמנים הקשים ביותר המשכתם בשגרת 

העבודה מתוך הכרת החשיבות של השגרה והטיפול במאושפזים.
בית החולים נערך בתקופה זו בהתאם להוראות האגף לשעת חירום, והיה מוכן 

לכל תרחיש.
תודתי לכל אלה שעסקו בהכנת בית החולים לשעת החירום.

ולכולכם – ברכת חג חנוכה שמח, שקט ומלא אור.

ד"ר יצחק ברלוביץ
מנהל המרכז הרפואי



מאת רינת הירש

חזרה הביתה, פקקים באיילון, ארוחת צהריים 
מאוחרת לילדים, בישולים, כביסות, ניקיונות, 
הסעות לחוגים, שיעורי בית, טענות, בקשות, 
טלוויזיה אם יש עוד מה לראות, באחת עשרה 
מקלחת אם נשאר עוד כוח, צחצוח שיניים, 
לישון. וחוזר חלילה מדי יום. שחיקה קוראים 
לזה. אולי מלשון העדר שחוק, היא חושבת 

לעצמה.
"אני נושמת אור ונושפת חושך". הרגלים. מישהו 
פעם אמר, שירה נזכרת, שטבעו  של  האדם 
מורכב מסך כל הרגליו. ומהם ההרגלים שלי, היא 
מהרהרת. האם הם ההרגלים שהחברה הכתיבה 
לי? הרגלים שהוריי הקנו לי בילדותי? האם 
הם ההרגלים שאני רוצה להמשיך להשתמש 
בהם? אולי לשנות? מהם ההרגלים שמשרתים 
אותי, ומהם ההרגלים שכבר לא? אני חייבת 
לבחון אותם. כדי לשנות משהו, אני חייבת 

להיות מודעת להם. 
המחשבות, דרך החשיבה, ההתנהגות - גם 
הם כבר הרגלים. אז צריך להתבונן במחשבות. 
מה עובר לי בראש במשך היום? מחשבות 
שואבות אנרגיה, מחשבות שליליות מעייפות, 
מרוקנות. כשאין מחשבות, אין דאגות. היא 
נזכרת במשפט הזה ששמעה פעם. משפט 
מהסוג שנחרת בזכרוננו ומשפיע על המעשים 

והפעולות שלנו.
כשהיא חושבת על כך, היא מבינה ומרגישה 
בו-זמנית עד כמה כולנו מושפעים מהמחלה 
החברתית הנקראת פרסום. משפטים לכאורה 
תמימים, תמונות וסיסמאות, המספרים לנו 
שאנחנו "לא בסדר" וצריכים לקנות משהו כדי 
להיות אחרים. חושך החודר אלינו בלי משים 
ומשפיע על ההתנהלות שלנו. "אני נושמת אור 
ונושפת חושך", היא חוזרת בליבה על המנטרה. 
"להבחין בין מושג הצורך לרצון", היא מנסה 
להגדיר לעצמה את מחשבותיה. אבל עכשיו, 
למחשבות שלה מתווספת החלטה. כדי לשנות 
משהו, צריך לרצות להחליט. פשוט מאוד, עניין 

של החלטה עם כוונה. 
ו-כן, צריך להשקיע מאמץ. זה כמו לנהוג ברכב 
עם גיר רגיל ולא על אוטומט. פחות נוח? אז 
מה. זה לנהוג ולהרגיש את חוויית הנסיעה. 

הדימוי הזה גורם לה לחייך לעצמה.
"אני נושמת אור ונושפת חושך". ועוד פעם. 

ועוד. עד הפעם השביעית. 
ופתאום היא מבינה את זה ברור מתמיד, כמו 
האוויר הטוב הממלא את ריאותיה. כדי להוסיף 
עוד אור לחיינו יש לגרש את החושך. לנשוף 
חושך, חזק. לשאוף אור, עמוק. לנשום. לחיות.

רינת

"כשאת נושמת, אמרי בקול רם: אני נושמת 
אור ונושפת חושך, אני נושמת אור ונושפת 
חושך. תעשי את זה שבע פעמים, ביחד איתי, 
ותגלי עוד מעט שתרגישי הרבה יותר טוב..."

שירה שכבה על מיטת הטיפולים, קולו הרגוע 
והמלטף של המטפל מהדהד בגופה. בזמן 
האחרון היה לה קשה לקום בבוקר לעבודה. 
היא מיעטה לחייך, האוכל היה תפל, הבגדים 
החלו ללחוץ. "אין לי חשק לכלום, חנוקה, לא 

יכולה יותר". האף סתום והדמעות זולגות. 
"תנשמי", היא שומעת, "אני נושמת אור ונושפת 
חושך". ידי המטפל מונחות על הבטן באזור 
שמעל הטבור, מכסות את המרחב עד הסרעפת, 
מקלעת השמש הוא קרא לזה, המקום שבו 
נמצאות כל התחושות הקשות, השליליות, 
הספקות,  הפחדים,  בו  שנמצאים  המקום 
החרדות, הכעסים, רגשות האשם, הקנאה, 
הבושה, העצב. והנשימה מלטפת מבפנים. אוויר 
נכנס, אוויר יוצא. "אני נושמת אור ונושפת 

חושך". ולאט-לאט נרגעת. ומבינה. 
קימה  מעורר.  שעון  צלצול  בבוקר.  שש 
מהמיטה, מקלחת, צחצוח שיניים, לבוש, איפור, 
נסיעה לעבודה, פקקי בוקר באיילון, בית חולים, 
מראות קשים, קבלת החלטות, פתרון בעיות, 
עמידה על רגליים או ישיבה ממושכת, ארוחת 
צהריים לפעמים-כן-ולפעמים-לא, בארבע 

...ופתאום היא מבינה 
את זה ברור מתמיד: 
כדי להוסיף עוד אור 
לחיינו יש לגרש את 

החושך. לנשוף חושך, 
חזק. לשאוף אור, 

עמוק. לא לתת לעצמך 
להישאר חנוקה. כל 

זמן הוא טוב כדי 
להתחיל בכך, אבל 

מה סמלי יותר מאשר 
בחנוכה?

נושמת אור.
           נושפת חושך

לוח מּודעּות



יעקב גלברד
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וולפסוניּוז

לשינויים  להביא  "כדי 
משמעותיים, צריך למתג 
את בית החולים מחדש. 
להביא  היא  המטרה 
תורמים חדשים, גם במחיר 
של שינוי השם" - כך אמר יעקב גלברד, הנשיא 
הנכנס של עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון, 
בריאיון ראשון שהעניק לתקשורת במסגרת 
תפקידו החדש. גלברד, שכיהן בעבר כמנכ"ל 
של חברות מובילות במשק הישראלי, בהן 
אורנג', בזק, פלאפון והריבוע הכחול, התראיין 
לעיתון "ידיעות חולון" מבית ידיעות אחרונות. 

בין השאר אמר כי "הכסף לא מגיע לוולפסון, 
ובכל זאת מצופה ממנו לספק את השירות לאלו 
שבאים בשעריו... מערכת הלחצים שהצוות 
המקצועי מתמודד איתה מגיעה לרמה בלתי 
נסבלת". לדבריו, כל האמצעים כשרים כדי 
להפוך את וולפסון מבית חולים גירעוני למרכז 
רפואי מוביל, וכי יש אישור ממשפחת וולפסון 
לשנות את השם שנשא בית החולים ב-30 
השנים האחרונות, אם הדבר ימשוך למקום 
תורמים חדשים. "מאחר שהמרכז הרפואי 
הוקם בסיוע של משפחת וולפסון, כיבדו את 
המשפחה בכך שקראו לבית החולים על שמה 

של אדית וולפסון. פנינו למשפחה באמצעות 
אנשי הקשר שלהם בישראל והם אמרו - 
אל תשכחו אותנו, אבל אם תשיגו אמצעים 
מתורמים משמעותיים ותקראו על שמם את 
המרכז החדש, אין לנו התנגדות". גלברד, 
שכמנכ"ל פלאפון הניע בחברה תהליך מיתוג 
חדשני תחת המותג escape, חותם את הריאיון 
במילים אלו: "מה שמחזיק אותי בתפקיד הוא 
האמונה שאצליח. חוללתי שינויים בכל מקום 
שהגיע אליו. ברגע שאתה עובד עם אנשים 
ולא מכתיב להם מה לעשות, אתה יכול להגיע 

לכל שינוי שאתה רוצה". 

נערכים לחורף: חיסוני שפעת 
בישיבת ההנהלה

כבכל שנה, מאות עובדי המרכז קיבלו חיסונים נגד שפעת בתוך ימים 
ספורים, על מנת להבטיח שיוכלו להעניק את השירות הטוב והמקצועי 
ביותר לבאי המרכז הרפואי במהלך החורף. חברי הנהלת בית החולים 
החליטו לשמש דוגמה לעובדים ובמהלך ישיבת ההנהלה השבועית היו 
הראשונים לקבל את חיסוני החורף, ולדווח: "אנו מרגישים מצוין". היועץ 
המשפטי של בית החולים, עו"ד אופיר בר-טל )בתמונה(, קיבל גם הוא 

במהלך ישיבת ההנהלה את החיסון נגד שפעת.

רק לאחרונה נערך בוולפסון תרגיל מוצלח של טיפול באירוע רב-
נפגעים )בתמונה(. לא חלף זמן רב והתרחיש הפך למציאות, עם יציאת 
צה"ל למבצע "עמוד ענן" וכניסתו של גוש דן לטווח הטילים מעזה. בית 
החולים נערך במהירות לטיפול בנפגעים רבים תחת אזעקות ונפילות, 
ופעילות הצוותים שהתבצעה ללא דופי זכתה לשבחים ולסיקור תקשורתי. 
מערכת מקומוני "ידיעות השפלה" מבית ידיעות אחרונות )חולון, בת ים 
וראשל"צ( פרסמה מספר כתבות שסיפרו כי במהלך המבצע פונו לוולפסון 
עשרות נפגעים, חלקם נפגעי חרדה בעקבות נפילת טילי גראד באזור, 
חלקם סובלים מבעיות אורתופדיות שקרו בדרך למרחב המוגן, וחלקם 
עם בעיות כרוניות שמצבם הורע בעקבות האזעקות )ותודה לאח יפים 
פיינשטיין על הדיווחים השוטפים לדוברות בזמן אמת(. גם במחלקות 
יולדות הרגישו היטב את המצב: יולדות רבות מהדרום לא לקחו סיכונים 
מיותרים והצפינו לבתי חולים במרכז, ביניהם וולפסון, אולם הטילים רדפו 
אותן גם לכאן. "כשנשמעו אזעקות ביום ראשון ורסיס פגע ברכב מול 
בית החולים, היולדות נכנסו ממש להיסטריה", סיפרו אחיות במחלקת 
היולדות בוולפסון ל"ידיעות בת ים". אחת מהן, חנה טלקר בת ה-37 
מאשדוד, סיפרה: "איך שהגעתי לפה התחילו האזעקות. בחדר לידה 
צחקו שהבאתי אתי את המצב מהדרום". במהלך כל ימי המבצע התקיים 

וולפסון ב"עמוד ענן"

מסביב לעולם בכלי הקשה

"למתג מחדש את וולפסון, גם במחיר של שינוי שמו"

דיון של מינהלת המרכז הרפואי, בראשותו וביוזמתו של ד"ר יצחק 
ברלוביץ – פורום שהתכנס מדי בוקר על מנת למסור עדכונים שוטפים 
מכל החזיתות ולהיערך בצורה המיטבית לכל תרחיש אפשרי. במקביל 
לכך, המשיכו רופאי וולפסון לנתח במהלך המבצע ילדים פלסטינים, 

חלקם מעזה )עוד בנושא זה, ראו בעמ' 9(.

הילדים המאושפזים בוולפסון יצאו לטיול מוסיקלי מסביב לעולם במסגרת 
מופע כלי הקשה, שנערך במרכז החינוכי במחלקת הילדים. בהנחיית רמי 
שולר, "ביקרו" הילדים תוך שעה אחת בארצות רבות באמצעות נגינה 
על כלי הקשה המייצגים עמים ותרבויות מכל העולם: פעמוני אגוגו, 
צפרדעי עץ, ציפורני עיזים, קאווארו )תוף אתיופי( ועוד. את הפעילות 
יזמו סיגלית שהרבני, מנהלת המרכז החינוכי, ולאה טאוסיג, המורה 
האחראית. הן סיפרו כי הילדים כל כך נהנו מהפעילות, עד ששכחו כלל כי 
בסופה עליהם לשוב ולקבל טיפול עד שיחלימו לגמרי וישתחררו הביתה.



וולפסון אינטרנשיונל

טיפול בקירור,
מוולפסון לבנגקוק

ד"ר מיכאל קריויסקי, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב 
בוולפסון, הרצה לאחרונה בפני רופאים מתאילנד, 
מהונג קונג ומסינגפור, על שיטה רפואית המיושמת 
בוולפסון למניעת נזק מוחי. במסגרת הכנס שנערך 
בבנגקוק בנושא "טיפול בחולים לאחר דום לב", סקר 
ד"ר קריויסקי את שיטת הטיפול בקירור המבוצעת 
בוולפסון לחולים לאחר דום לב. "הקירור מגן ושומר על 
תאי המוח של המטופל, ומשפר את הסיכויים להבראת 
המערכת הנוירולוגית שלו", הוא מסביר, "זהו טיפול 
מקובל מאוד בשנים האחרונות, המומלץ על ידי האיגוד 
הקרדיולוגי האירופי והאמריקני, לאחר שעבודות מחקר 

שנעשו בנושא הראו תוצאות חד-משמעיות".

היישר מהמרכז הרפואי הגדול בניו יורק, "מאונט סיני", הגיע לוולפסון 
פרופ' ירון תומר, מנהל המערך לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומחלות עצם 
בבית החולים הניו יורקי. פרופ' תומר נענה להזמנתה של ד"ר ג'יזל 
גודארד-זנדמן, מנהלת מחלקה פנימית ג' בוולפסון, והגיע במיוחד מהתפוח 
הגדול על מנת להעניק לרופאי וולפסון סקירה עדכנית על החידושים 
בתחום התמחותו. בהרצאה נכח גם מנהל בית החולים, ד"ר יצחק ברלוביץ 

)בתמונה, עם פרופ' תומר וד"ר גודארד-זנדמן(.

משלחת בת 15 חברים מהמגזין האיטלקי CONFRONTI קיימה ביקור 
מוצלח במרכז הרפואי וולפסון. חברי המשלחת לוו על ידי איה קנר 
מעמותת הידידים ועל ידי מומחי וולפסון במחלקות השונות, כאשר 
ד"ר ציון חורי )טיפול נמרץ ילדים ופרויקט "הצל ליבו של ילד"(, ד"ר 
דוד קהלת )הרצאה וסיור בפגייה( וד"ר זהבית זיו-נר, סגנית מנהל בית 
החולים, מעניקים להם הסברים באיטלקית שוטפת. עוד ביקרו האורחים 
בחדר המיון, בחדרי הלידה ובמרכז לנפגעי תקיפה מינית, ושמעו סקירות 
מאלפות מפי פרופ' אברהם גולן, ד"ר ז'אק אשרוב וצילה ויידברג. נציג 
המשלחת העניק תרומה סמלית לעמותת ידידי וולפסון וציין כי זו היא 

"רק תחילתה של מערכת היחסים בינינו".

קבלת פנים חמה - באיטלקית כל החידושים, מניו יורק לחולון

על מינויים בכירים חדשים בוולפסון: ראו במדור "מפרגנים", עמ' 27

נציגי ועד עובדי 
החשמל  חברת 
ם  דרו במרחב 
במרכז  ביקרו 
הרפואי וולפסון והביאו עימם תשורה מרגשת: במהלך 
פגישה עם מנהל בית החולים, ד"ר יצחק ברלוביץ, ועם 
סגניתו, ד"ר זהבית זיו-נר, ביקש יו"ר הוועד, מרדכי ציון 
לוגסי, להעניק בשם העובדים תרומה לבית החולים 
בסך של 50 אלף שקלים. הסכום נאסף על ידי עובדי 
מרחב הדרום מכספם האישי, מתוך רצון לתרום למען 
הקהילה. התרומה הנדיבה תועבר ליחידה לטיפול 
בשבץ מוחי במחלקה לנוירולוגיה בוולפסון, בניהולו 
של פרופ' יאיר למפל - היחידה הראשונה מסוגה 
בישראל, אשר הוקמה בקיץ 2009 על מנת להעניק 

טיפול פרטני לנפגעי שבץ מוחי. במהלך הביקור הודה ד"ר ברלוביץ 
בחום לנציגי ועד עובדי חברת חשמל מרחב דרום: "זו יוזמה נהדרת, 

ואני מקווה שוועדי עובדים נוספים יצטרפו למאמץ על מנת שנוכל 
לספק את השירות הרפואי המיטבי לתושבי האזור". 

 תרומה מהלב,
להצלת המוח

6

וולפסוניּוז
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וולפסון, אייפון, סמארטפון
וולפסון הוא בית החולים הממשלתי הראשון, המשיק אתר שימושי לגולשי הטלפונים החכמים. 

המטרה: לשפר את נגישות הציבור למידע רפואי, לחזק את הקשר
עם הקהילה ולעודדה לקחת אחריות על בריאותה

לראשונה מבין המרכזים הרפואיים הממשלתיים 
בישראל, ישיק וולפסון בקרוב אתר ייעודי 
לגולשי אייפון וסמארטפונים. האתר החדש 
יאפשר לגולשי הסמארטפונים ליהנות בקליק 
אחד מגישה מהירה ונוחה למידע שימושי. 
בין השאר, יספק האתר מידע אודות דרכי 
גישה לבית החולים, אמצעי תחבורה עיקריים 
לוולפסון ושעות פעילותם, מפת הגעה ואף 
כפתור לניווט מהיר לנוסעים ברכב. בנוסף, 
יספק האתר מידע בסיסי וראשוני על המחלקות 
יציע  הרפואי,  במרכז  הפעילים  והמכונים 
לגולשים לחצנים לחיוג מהיר אל המחלקות 
השונות, לנותני השירות, ליחידה לפניות הציבור 
ועוד, ויעניק מידע שימושי ליולדות ולעומדים 
לפני ניתוח או אשפוז, כולל מידע מפורט אודות 

זכויות החולה.
בשלב הראשון יושק האתר החדש בגרסה 
וישודרג  יורחב  הוא  ובהמשך  מצומצמת, 

ויתווספו אליו שירותים נוספים, שמטרתם 
לשפר את נגישות הציבור למידע רפואי. 
השירות הראשון שיצורף לאתר כבר בשבועות 
הקרובים יהיה האפליקציה "שווה בדיקה", 
וולפסון  אתר  לגולשי  היום  כבר  הנגישה 
באינטרנט. זהו שירות נוסף לציבור מבית 
וולפסון, שבמסגרתו יוזמנו גולשי הסלולר 
להזין פרטים בסיסיים על עצמם )גיל, מגדר, 
גובה ומשקל( ולקבל רשימה של בדיקות 
מומלצות בחתימתו של מנהל בית החולים, 

ד"ר יצחק ברלוביץ. 
פיתוח האתר החדש לסלולר נעשה בחברת 
'דודא מובייל', המספקת פלטפורמת אונליין 
ההופכת אתרים רגילים לאתרים המותאמים 
למכשיר הנייד. כיום, למעלה מ-1,800,000 
אתרים כבר פועלים על הפלטפורמה של דודא 
מובייל, שמרכזי הפעילות שלה ממוקמים בעמק 

הסיליקון בקליפורניה ובתל אביב.

התוכנה שמונעת תת-תזונה
תוכנת התזונה החדשה, שפותחה על ידי ד"ר 

בנימיני, מסייעת להציל את חייהם של מטופלי 
דיאליזה הסובלים מתת תזונה

תוכנת תזונה חדשה, שפותחה בוולפסון, מסייעת בהצלת חייהם של מטופלי 
הדיאליזה הסובלים מתת תזונה. את התוכנה הייחודית פיתחה ד"ר שרה 
בנימיני, דיאטנית במחלקה לנפרולוגיה בוולפסון. התוכנה מסייעת לאיתור 
מוקדם של חולים שמצבם התזונתי מחמיר: היא מזהה אותם על סמך 
פרמטרים כימיים שונים ושינוי במשקל, ומאתרת מטופלים שמצבם התזונתי 

דורש התייחסות טיפולית - תזונתית או רפואית.
"באמצעות התוכנה ניתן לבחון האם הטיפול התזונתי הניתן לחולה אכן יעיל 
ומשפר את מצבו, או שקיים צורך לפנות לאפיקים אחרים של טיפול רפואי 
או תזונתי", אמרה ד"ר בנימיני לכתבת לימור אטיה בכתבה שהתפרסמה 

בנושא ב"זמן חולון בת ים" )"חדר מיון", 31.8.12(, 
"בכך מתאפשר מעקב אחר מצבם של החולים 
במחלקות דיאליזה גדולות, כמו למשל בוולפסון, 
שם מטופלים 130-110 חולי דיאליזה, וזאת 
זמן קצר לאחר קבלת תוצאות בדיקות הדם 

הביוכימיות הנלקחות מדי חודש".
לנפרולוגיה  מנהל המחלקה  זאב קציר,  ד"ר 
בוולפסון, מסביר כי כחמישה אחוזים מסך החולים 
המטופלים בדיאליזה נפטרים רק בשל תת תזונה, 

ללא קשר למחלות אחרות. "גורם תת התזונה אחראי ללא מעט תחלואה 
ואשפוזים, ולכן חשוב לאתר זאת מוקדם ולטפל בכך מייד. בעזרת התוכנה 
החדשה אנו מונעים אשפוזים, מפחיתים תחלואה ומשפרים משמעותית 
את מצבם של החולים הסובלים מתת תזונה, באמצעות טיפול מתאים, אם 
בהעשרה תזונתית דרך הפה, למי שמסוגל לכך, ואם בטיפול תוך-ורידי".

תוצאות ראשונות של המחקר, העוסק בשימוש בתוכנה החדשה, התפרסמו 
לראשונה ביוני 2012 בכנס שנערך בהוואי בנושא תזונת חולים הסובלים 
מכשל כלייתי. באוקטובר האחרון הוצגה התוכנה בכנס בינלאומי נוסף 

שנערך בסן דייגו. 

טוב לדעת

ד"ר זאב קציר



נוגעים בלב של כולם
מה משותף לנשיא שמעון פרס, לשחקן אורי פפר, למלך 

שבט השאנטי מגאנה וללהקת תיסלם? כולם נרתמו 
למען פעילות עמותת "הצל ליבו של ילד". לפעילות חוצת 

הגבולות של העמותה ושל מנתחי וולפסון, המבצעים 
בהתנדבות ניתוחי לב מצילי חיים בילדים ממדינות 

העולם השלישי, אף אחד לא יכול להישאר אדיש

נשיא המדינה, שמעון פרס, העניק את אות הנשיא 
למתנדב, האות היוקרתי ביותר בתחום ההתנדבות 
ילד" הפועלת  בישראל, לעמותת "הצל ליבו של 
בשיתוף עם המרכז הרפואי וולפסון. מאז הקמת 
העמותה ב-1995 נותחו בבית החולים כ-3,000 
ילדים מ-45 מדינות שונות וזכו בכך לחיים חדשים. 
בתמונה: ד"ר ליאור ששון, מנהל מחלקת ניתוחי לב-

חזה בוולפסון וחבר בעמותה, עם נשיא המדינה, שמעון 
פרס )צילום: יוסף אבי יאיר אנגל(.

ביקור מלכותי מאפריקה
מלך שבט האשנטי של גאנה, המלך אוטומפו אוסיי טוטו השני, ביקר 
בבית הילדים של "הצל לבו של ילד" הפועל בשיתוף וולפסון. המלך פגש 
ילדים חולי לב שהובאו לישראל ממדינות שונות באפריקה, התרשם מאוד 
מהפעילות והביע תקווה שהצוות יציל עוד ילדים רבים מגאנה ומהעולם 
כולו. המלך ופמלייתו ביקרו בישראל כאורחי קרן ויטל וקבוצת מיטרלי, 

שבזכות המימון שלהן נותחו בוולפסון למעלה מ-80 ילדים מאנגולה.

תיסלם: "מגיע לכל ילד"
להקת 'תיסלם' התגייסה למען עמותת "הצל ליבו של 
ילד" וקיימה מופע התרמה במועדון הזאפה בהרצליה, 
שהכנסותיו קודש לעמותה. "להקת תיסלם מתייצבת 
לאירוע בשמחה גדולה ובאמונה שלכל ילד באשר הוא 
מגיע לקבל את הטיפול הטוב ביותר שאפשר לתת", 
אמר חבר הלהקה, יאיר ניצני, "תמיד כיף לנו לנגן ביחד, 

ובמיוחד למען מטרה חשובה כזאת".

גם בימי הלחימה של מבצע "עמוד ענן", כאשר הטילים שורקים מעל 
שמי ישראל, בוולפסון ובעמותת "הצל ליבו של ילד" המשיכו בפעילות 
ההומניטרית שבמסגרתה מגיעים תינוקות וילדים פלסטינים לקבלת 
טיפול רפואי מציל חיים. בתמונה: ד"ר ציון חורי, מנהל טיפול נמרץ ילדים 

בוולפסון, ביחד עם אם פלסטינית ובנה )צילום: שילה שלהבת(.

השחקן הישראלי אורי פפר טיפס בהצלחה 
אל פסגת הר הקילימנג'ארו באפריקה, 
במסגרת קמפיין לטובת עמותת "הצל 
ליבו של ילד". פפר הצטרף למשלחת 
של תומכי העמותה מאוסטרליה, ארה"ב, 
אנגליה, טנזניה וישראל )בתמונה(, שיצאה 
למסע המסורתי לזכרו של ד"ר עמי כהן 
ז"ל, מקים העמותה, שנפטר בשנת 2001 
לפני  הקילימנג'ארו.  על  טיפוס  בעת 
היציאה למסע ביקרה המשלחת בבית 

היתומים בארושה את אסתר בת ה-10, 
שעברה לפני כשנה ניתוח לב מציל חיים 
בוולפסון. יחד עם פפר יצאו מישראל גם 
מנכ"ל העמותה סיימון פישר וד"ר גודווין 
גוידפרי הטנזני, השוהה בארץ כבר ארבע 
שנים במסגרת תוכנית ההכשרה של 
העמותה. ד"ר גודפרי משתלם בוולפסון 
בניתוחי לב בילדים, וכאשר יחזור לארצו 
יהיה מנתח הלב לילדים הראשון במדינה 

של 40 מיליון איש. 

אל ראש ההר

מלחמה - רק על החיים

אות יוקרתי מהנשיא

צילום: אילן כהן
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מאת רינת הירש

שומרי הסף של המידע
הם מצויים בצומת של זרימת המידע בין וולפסון וגורמים חיצוניים • רק הם רשאים להוציא 

חומר מחוץ לבית החולים תחת נהלים ברורים • לצוות רשומות ומידע רפואי יש אחריות עצומה: 
דפי הנייר שבכל תיק רפואי יכולים לשנות חייו של אדם

שאלתם פעם מה קורה לכל הניירות שאנו 
אוספים בגיליון החולה, במחלקות ובמיון? ובכן, 
15 תחנות יש במסלול הטיפול בכל תיק כזה. 
לאחר שחרור החולה, החומר הרפואי שלו מגיע 
בשקית נייר למחלקת הרשומות הרפואיות, 
נקלט ומתועד. כל תחנה מסומנת בתעודת 
הזהות של התיק. כמו בדואר, במעקב אחר 
חבילה ששלחנו, גם כאן יש תיעוד מסלול. מרגע 
הכניסה למחלקה ניתן לדעת באיזו עמדה התיק 
נמצא בכל רגע נתון. יש, לדוגמה, תחנה של 
שמירת סיכומים למאה שנה. יש תחנת קידוד 
של תאריכים, רשימת אבחנות, ארכיון, הנפקת 
מדבקות; העברת החומר לארכיון חיצוני. בכל 
תחנה מתבצעת בקרה של התחנה הקודמת. אם 
חשבתם שלמצוא מסמך זה כמו מחט בערימה 
של שחת, טעיתם: אמנם מדובר ב-65,000 
תיקים בשנה )!(, כמספר האשפוזים השנתי 
בוולפסון, אך המחלקה מסודרת ומאורגנת, 
כל דף מתועד וניתן לאיתור בהתרעה מיידית. 
"לכאורה זה אוסף של דפים, אך המשמעות 
היא שזהו פרק בחייו של אדם", מסבירה מרים 
שכטר, מנהלת המחלקה, "על סמך הדפים 

"אנו מעין קולקטיב עצמאי במערכת ענקית. דרישות 
העבודה אדירות וההצלחה תלויה באחריות ובתפוקות של 

כל אחת מהצוות. המצוינות היא תוצר של הביחד"

יכול לקבל  הלכאורה-תמימים האלה הוא 
תשלומי ביטוח לאומי, מתנהל מול מוסדות, 
קופות חולים, ביטוחי חיים; הם יכולים לסייע 
לו בענייני משמורת על ילדים בדיני גירושין, 
להשפיע על חלוקת רכוש וערעור בענייני צו 
ירושה, על כשירות בעמידה לדין וכדומה. יש 
לכך השלכות רבות על חייו של המטופל, גם 
כשהוא לא מאושפז והרבה אחרי שהבריא. 
לכן, יושבים אצלנו עורכי דין שנוברים בתיקים, 
כדי למצוא מילה או שתיים שיכולות לשנות 

חיים של אדם". 

"המידע הוא של המאושפז"
מחלקת רשומות רפואיות מופקדת על ריכוז, 
עיבוד ושמירת המידע הרפואי של בית החולים 
ואספקתו לגורמים שונים )פירוט במסגרת(. 

המחלקה נמצאת בצומת של זרימת המידע 
בין  פנים בית החולים והגורמים החיצוניים לו, 
ומצויה בקשר מתמיד עם הנהלת בית החולים, 
הגוף המשפטי ומחלקות וולפסון. "המידע הוא 
של המאושפז, ועובדי המחלקה הם שומרי הסף 
של המידע הזה", מדגישה מרים, "כל אדם רשאי 
לקבל את כל המידע שלו, אך מסירת מסמכים 
שלא כדין פירושה עבירה פלילית. רק מחלקת 
רשומות רפואיות רשאיות להוציא חומר מחוץ 
לבית חולים תחת נהלים ברורים. אין חריגה 
מנוהל לטובת אף אחד, ולכן זו עבודה מאוד 
אחראית". על המלאכה הזאת מופקדים מדי 
יום 20 עד 25 אנשים. שתי סגניות מסייעות 
רלה  רבה:  במקצועיות  למנהלת המחלקה 
קורצברג ויעל תורגמן. את אור בודיאנסקי,  
אחראית אגף פניות הקהל, כולנו מכירים מהחלון 
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שפונה למסדרון. ישראלה מזרחי אחראית על עורכי דין ובתי משפט, 
אירנה סורקין אחראית על חברות הביטוח, ואלה סמוכין וסילבי גוראל 
הן רשמות בכירות, מסמלות ICD-9 )הקוד הבינלאומי המסמל את 
כל המחלות הידועות, לפי קטלוג ממוין והיררכי, על פי תקן של ארגון 
הבריאות העולמי(. בארכיון אנו פוגשים את אלכס קרסילשציק האחראי, 
שהחודש יוצא לפנסיה בשעה טובה, יחד עם נצחית זליקובסקי שדואגת 

לאיסוף תיקים והכנתם לעבודות מחקר וסטטיסטיקה.

התוצאות לא איחרו לבוא
המחלקה נעזרת בכוח עבודה מתחלף של סטאז'ריות למזכירות רפואית, 
שבאות ללמוד במחלקה באחריותה של לאה אלימלך. לאה, חשוב לומר, 
זוכה לשבחים רבים מתלמידותיה. בנוסף נעזר הצוות במהלך השנה 
במספר עובדי שירות בתי הסוהר, וכן בשלושה עובדים מיוחדים: במסגרת 
פרויקט ראוי לציון, אימצה המחלקה שלושה בחורים אוטיסטים שמגיעים 
כבר שנה חמישית לעבודה במחלקה ועושים מלאכתם בהצלחה רבה. 
על כל ה"תזמורת" המצוינת הזאת מנצחת מרים שכטר, רשמת רפואית 
ורשמת סרטן, בעלת תואר שני במנהל עסקים והתמחות במערכת 
הבריאות. מרים, נשואה+2 וגרה במזכרת בתיה, החלה לעבוד בתחום 
הרשומות בשנת 1979 בהדסה הר הצופים, הגיעה לבי"ח קפלן בשנת 
1984, והייתה שותפה לוועדה הארצית לרשמים רפואיים, הראשונה 
מסוגה בארץ. מאז שנת 2004 היא איתנו כאן בוולפסון. "כשהגעתי 
לבית החולים, המחלקה לא תפקדה כפי שצריך", מרים משחזרת, "היו 
פיגורים של כעשר שנים, ואנשים עבדו מאוד קשה בעבור תפוקות 
מזעריות. השינויים האדירים והקיצוניים שעשינו כאן נתקלו לא פעם 
בספקנות מצד העובדים, שבתחילה היו קצת חסרי אמון". אבל, וזה אבל 
גדול - התוצאות לא איחרו לבוא, ויחד איתן תחושת הסיפוק העצמי 

של כל עובד במחלקה. 

מנהלת עם גישה חברתית
את שיטת הניהול שלה מרים מגדירה כ"מנהלת עם גישה חברתית". 
היא מעודדת קידום, לימודים ופיתוח אישי בכל תחום ומאמינה ש"ככל 
שהעובד מרוצה יותר כך עבודתו טובה יותר". צוות המחלקה - שכולו 
כיום על טהרת המין הנשי - מגובש וחדור מוטיבציה. "אנו מעין קולקטיב 
עצמאי בתוך מערכת ענקית", אומרת מרים, "דרישות העבודה אדירות 
וההצלחה תלויה באחריות ובתפוקות של כל אחת מהצוות. כולם נותנים 
מעצמם, וישנה מוכנות גבוהה להתגייסות קולקטיבית לפי הצורך במקרים 
דחופים. המצוינות היא תוצר של הביחד, ואני יודעת שיש לי על מי לסמוך".

אמנם מדובר ב-65,000 תיקים בשנה, כמספר האשפוזים 
השנתי בוולפסון, אך המחלקה מסודרת ומאורגנת, כל דף 

מתועד וניתן לאיתור בהתרעה מיידית

המחלקה נמצאת בצומת של זרימת המידע 
בין  פנים בית החולים והגורמים החיצוניים 

ומצויה בקשר מתמיד עם הנהלת וולפסון, 
המחלקות והגוף המשפטי

• וסידור 	 תחלופה למזכירות במחלקה 
תיקים.

• אחריות על מסירת מסמכים לפי נוהלי 	
משרד הבריאות ונהלים מחלקתיים -  
עבור אנשים פרטיים וגורמים רשאים 
כמו בתי משפט, עורכי דין, חברות ביטוח, 

ביטוח לאומי, משטרה וצה"ל.
• אחריות על שמירת תיקי אשפוז של 	

בית החולים, לפי סוג מסמך ותחת נוהלי 
משרד הבריאות והמחלקה .

• רישום רפואי  על פי ICD-9  - קוד סימול 	
המחלות של ארגון הבריאות העולמי - 
ליצירת מאגר לסטטיסטיקות רפואיות, 

מקור מידע למחקרים ועוד.

רשומות ומידע 
רפואי: ארבעה 
תחומי פעילות
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בחזית הרפואה

חנוכה ו"אור לעיוור" משולבים זה בזה, ורק סמלי בעינינו להאיר כאן את 
מחלקת עיניים. אנו עושות דרכנו למעלית השמאלית ביותר, לחיצה על 
לחצן ב' והנה אנו בקומת הביניים במגדל האשפוז, מיקום מיוחד המאפשר 
מיעוט בתנועת אנשים. מסדרונות ארוכים ושקטים מובילים אותנו אל 

חדרו של פרופ' אלישע ברטוב, מנהל מחלקת עיניים. 
השקט הזה מטעה. פעילות מחלקת עיניים אינטנסיבית וענפה, ונחלקת 
לשלושה מרכיבים: מחלקת אשפוז המונה 15 מיטות, רופא מתמחה וצוות 
של חמש אחיות בראשות האחות האחראית זיוה ישראל, כולן בעלות 
קורסי התמחות בעיניים. צוות האחיות אמון על הקשר בין המחלקה לבין 
מערך ניתוחי עיניים, בניהולה של אהובה פרידמן. המערך עובד על בסיס 
יומיומי, ובו חדר נוסף לאשפוז יום. מבצעים בו מגוון רב של פעולות 
ביניהן ניתוחי ירוד )cataract(, פזילה בילדים ומבוגרים, פלסטיקה של 
עיניים, ניתוחי רשתית, שחזור ארובת העין, ניתוחי גידולים, טראומה של 
העין ועוד. הצלע השלישית היא מרפאת עיניים, מהגדולות ביותר באגף 
מרפאות החוץ בבית החולים. את המרפאה מאייש צוות של 17 רופאים 
בראשות ד"ר טלי רוק, מנהלת המרפאה וסגנית מנהל המחלקה, צוות 
אופטומטריסטים וצוות אחיות מסור בראשות אהובה טונג'י. המרפאה 
כוללת בתוכה את מרבית התחומים הקיימים כיום בעולם טיפולי העיניים 

)ראו מסגרת(. לאחרונה, על מנת להקל על עומס העבודה במרפאה, 
בוצע פיילוט מוצלח לססיה. המשמעות היא שהמרפאה תפעל מעתה 

גם בשעות אחה"צ ובכך תקל על העומס הרב בבקרים. 

צוות רב מקצועי
מערך העיניים בוולפסון מבוסס על צוות רב מקצועי – מומחים בתחומים 
רבים ושונים. פרופ' ברטוב מציג בפנינו את צוות הטכנאיות המיומנות 
לביצוע בדיקות נלוות, כגון צילומי OCT, צילומי קרקעית העין, שדות 
ראייה, בדיקות ביומטריות לגילוי קטרקט ומבנה קרקעית העין. בהמשך 
אנו פוגשות את נתן פייט, אופטומטריסט המומחה להתאמת משקפיים 
ואמצעי עזר לחולים עם צרכים מיוחדים. חבר נוסף בצוות הרב מקצועי 
הוא שרון נחושתן, עובד סוציאלי בהכשרתו ולקוי ראייה בעצמו. שרון 
שייך לעמותת על"ה – עמותה לקידום העיוור, המעסיקה רק כבדי ראייה 
ונציגיה פזורים במרפאות החוץ של בתי החולים בארץ. "הרופאים והאחיות 
מפנים אלי מטופלים, שמשקפיים כבר אינם עוזרים להם – ואני מסייע 
להם במיצוי זכויות, בהפניה למכונים ולעמותות שבהם יקבלו אביזרים 
שיקלו עליהם את התפקוד היומיומי", מסביר שרון, "אני שולח אותם 
לספריה לעיוורים, מפנה למורה שיקומית המגיעה הביתה ומסייעת לשפר 

מרפאת העיניים בוולפסון כוללת 16 חדרי מרפאה, הפעילים כל 
יום ונותנים שירות לחולים בכל הגילאים עם מגוון רחב של בעיות 
ומחלות עיניים: זיהומים, הפרעה בראייה, דלקות מסיבות שונות, חדירת 
גוף זר, חבלות כהות וחדות ועוד. כאן מקיימים מעקב אחרי חולים 
שטופלו במיון או במחלקת עיניים, ומבצעים בדיקות עיניים תקופתיות 
הכוללות בדיקת ראייה, מדידת לחץ תוך עיני ובדיקת סגמנט קדמי 

וקרקעית העין. אלו הם תחומי הפעילות:
מחלות הקרנית: טיפול ומעקב, ניתוחי קטרקט, ניתוחים להשתלת 

קרנית מלאה וחלקית.
גלאוקומה )ברקית(: קבוצת מחלות שהמשותף לכולן הוא לחץ תוך 

עיני מוגבר, היכול לגרום לנזק בלתי הפיך לעצב הראייה.
מחלות הרשתית והזגוגית: אבחון, טיפול ומעקב בחולים עם מחלות 
רשתית: ניוון רשתית, ניוון מרכז הראייה הקשור בגיל, מחלות דלקתיות, 
חסימת כלי דם ברשתית, עיוורון לילה וסוכרת. מתבצעים ניתוחי 
רשתית, ניתוחי זגוגית מסובכים במקרי היפרדות רשתית ובמקרי 

מחלות זגוגית כמו דימום והיווצרות רקמה צלקתית.
טיפולי לייזר: ביחידת הלייזר מתבצעים טיפולי YAG  LAZER לסגמנט 
וטיפולי  רשתית  לבעיות   ARGON LAZER העין,  של  הקדמי 

DIODE  LAZER למחלות גלאוקומה ורשתית.  
אוקולופלסטיקה: מרפאה למחלות עפעפיים, דרכי דמעות והארובה. 

מאבחנים ומטפלים במחלות המערבות את המבנים המקיפים את העין 
כגון צניחה, גידולים ודלקות עפעפיים, גידולי ארובת העין, שיקום 
טראומה לעפעף, שיקום של שברים בארובת העין, בלט עין  וחסימה 

של דרכי הדמעות.
נוירואופטלמולוגיה: אבחון, מעקב וטיפול בחולים הסובלים מבעיות 
נוירולוגיות הפוגעות במערכת הראייה ובעיניים: אובדן ראייה חלקי 
או מלא, חסרים בשדה ראייה, הפרעות בתנועות העיניים הבאות 
לביטוי בפזילה פתאומית או בראייה כפולה, צניחת עפעפיים והפרעות 
בגודל האישונים, לחץ תוך גולגולתי מוגבר בשל גידול מוחי, בצקת 

של עצבי הראייה ועוד.
ילדים ופזילה / אורטאופטיקה: אבחון וטיפול בפזילה ובבעיות ראייה 
בילדים, הנובעות מחוסר בשלות מערכת הראייה בגיל הצעיר. מבצעים 
הערכה של הפזילה והתפקוד הדו-עיני, מעקב לפני ניתוחי פזילה 
ואחריהם ותרגילי עיניים. פזילה בילדים יכולה לגרום להתפתחות עין 
עצלה וראייה לקויה, לבעיות בשדה הראייה ובראיית עומק. כמו כן, 
אחוז מסוים של ילדים נולדים עם חסימת דרכי הדמעות, שלעתים יש 
לפתוח בפעולה חודרנית. בקרב מבוגרים, הפזילה יכולה להתרחש 
על רקע שיתוק של אחד השרירים האחראים על תנועת העיניים 

ולגרום לכפל ראייה ולבעיה אסתטית.

במה מטפלים במרפאת העיניים?

מאת שושי פרידמן ורינת הירש

מפגש בגובה העיניים
מה יותר סמלי מאשר להאיר בחג החנוכה את מערך 

העיניים של המרכז הרפואי וולפסון, על שלוש יחידותיו: 
מחלקת האשפוז, מרפאת העיניים ומערך הניתוחים?
שושי פרידמן ורינת הירש יצאו לפגוש את הדמויות 
המובילות בבית החולים בתחום זה, הביטו להן בלבן 

של העיניים, וחזרו עם זווית ראייה מיוחדת לגבי אחד 
מתחומי המצוינות החשובים של וולפסון. רפואת 

העיניים שלנו – מתחת לפנס
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תפקוד בבית, מכוון אותם לחנות לעיוור – חנות 
מיוחדת ללקויי ראייה; מסייע בהנפקת תעודת 
עיוור. כעו"ס, יש לי גם ראייה היקפית ואני 
מסייע להם בנושאי רווחה נוספים כמו השגת 
עזרה סיעודית במסגרת מיצוי זכויותיהם על פי 
חוק סיעוד. ההתייעצות עמי אינה דורשת טופס 
17 ופתוחה לכל לקויי ראייה המגיע לוולפסון". 

2,000 ניתוחים בשנה
לרופאים, לאחיות, לטכנאים ולאופטומטריסטים 
את  כמובן  להוסיף  יש  העיניים  שבמערך 
העובדות הסוציאליות, המתנדבים, כוחות העזר 
ובנות השירות לאומי, שכולם יחד משלימים 
"צוות  ואכפתי.  צוות מקצועי מאוד, מסור 
המחלקה מאופיין ביחס חם ואנושי לחולים 
ובטיפול בגובה העיניים", אומר לנו פרופ' ברטוב, 
ואכן, לא צריך לשהות במקום זמן רב כדי לחוש 
את ה"משהו הזה" בנועם ובהתנהלות של אנשי 
הצוות, שמשרה אווירה נינוחה ובלתי אמצעית.
עם כל הכבוד לרוגע וליחס החם – 25 אלף 
מבקרים מגיעים מדי שנה למרפאה, ועוד 2,000 
איש עוברים ניתוחים במחלקה, בעיקר בגלל 
המוניטין הרפואי המצוין של המערך. בכל מה 
שקשור לקידמה ולחדשנות רפואית, צוות 
המחלקה יכול להתגאות ב"רקורד" מכובד 
יצחק  וד"ר  ברטוב  פרופ'  לדוגמה,  ביותר. 
איסקוב היו אלו שפיתחו בשנים 1989–1991 

תחום כירורגי חדש לקטרקט, וכיום, רוב ניתוחי 
הקטרקט בעולם נעשים על פי שיטה זו; כך גם 
לגבי שיטות נוספות נטולות תפרים. בשורת 
החדשנות הרפואית יוצאת מגבולות הארץ גם 
במסגרת פעילות הומניטרית: לפני מספר שנים 
הצילו שניים מרופאי המחלקה, ד"ר איתמר 
ישורון וד"ר חגי אביזמר, את ראייתו של סאלין, 
ילד קמרוני בן ארבע, שנמצא נטוש ועיוור בעין 
אחת, כשבעינו השנייה שרידי ראייה קלושים. 
הילד נבדק על ידי ד"ר ישורון בקמרון, הובא 
לישראל, ובניתוח השתלת קרנית בוולפסון 

הושב לו מאור עיניו.

תרופות בזריקה לעין
עוד חידוש ברפואת עיניים המיושם במחלקה 
הוא תרופות הניתנות בזריקה לעין. הצוות 
מבצע כמאה הזרקות בשבוע למחלות, שלפני 
שנים לא רבות לא היה להן טיפול. זהו מענה 
יעיל לשורה ארוכה של מחלות הפוגעות בכלי 
דם וברשתית, סוכרת, חסימות של כלי דם 
ניוון המקולה ועוד. בחלק מהמקרים  בעין, 
נותנים זריקה כל חודש, במשך שנים, משום 
שמתפתחת ראייה תלותית בטיפול. לכן גם קיים 
גידול תמידי במספר הפונים. "שירות עיניים 
מודרני בנוי על בסיס רופאים לתחומים שונים, 
וגם אצלנו יש מענה לכל תחומי רפואת עיניים, 
לבד מגידולי עיניים", אומר פרופ' ברטוב. הוא 

מדגיש כי לפי החלטת משרד הבריאות, יש רק 
שני מרכזים בארץ שעוסקים בגידולי עיניים – 
שיבא והדסה. החלוקה החדה והברורה לתחומי 
מומחיות-על נעשית הן על בסיס אנטומי: 
קרנית, קטרקט, רשתית; והן על בסיס מחלות: 

עיניים ילדים, פזילה, גלאוקומה וכדומה. 
מרפאת עיניים היא המרפאה הגדולה ביותר 
בבית החולים, וכאמור, מגיעים אליה כ-25 
אלף מבקרים בשנה מכל קצות הארץ; כ-150 
נבדקים ביום. ד"ר טלי רוק, מנהלת המרפאה, 
מספרת כי בשנים האחרונות התפתחה מאוד 
בהיקף  הן  הרמות,  בכל  העיניים  מרפאת 
כל  עם  בעבודה  הן  המגיעים,  המטופלים 
קופות החולים והן ברמת החדשנות ותחומי 
הפעילות המקצועית. "הבעיה היא שאין הלימה 
בין התפתחות הטיפולים וצמיחת כוח האדם", 
היא אומרת, "למרות זאת, הדבר אינו פוגע 
באיכות הרפואה". מוסיף פרופ' ברטוב: "ביצענו 
מהפכה בכל הקשור ליכולת שלנו להחזיר 
ראייה לאנשים, בטיפולים גנטיים ותאי גזע, 
בשינוי פרדיגמות טיפוליות. בימים אלו אנו 
מצטיידים בציוד חדיש לאבחון העין, ובמקביל 
הוחל בשיפוץ חזות המרפאה. מספר המטופלים 

רק עולה, ואנו מצויים בעומס עבודה רב". 
על צוות המרפאה נמנים ד"ר איתמר ישורון, 
מומחה לניתוחי רשתית, ד"ר חגי אביזמר, 
שהתמחה בתחום הקרנית והקטרקט, ד"ר 
מיכאל פאול, המבצע ניתוחים אוקולופלסטיים, 
ד"ר אורן בלומנפלד וד"ר איגור מינצר, רופאים 
צבאיים, ד"ר דורון נוימן, מנהל יחידת הפזילה,  
ד"ר יאיר לוי, מומחה לפזילה בילדים, ד"ר צביה 
בורגנסקי וד"ר מאיה כלב, מומחיות לגלאוקומה, 
ד"ר יחיאל וינד, מנהל מחלקה בדימוס מארה"ב 
שבא להתנדב פעמיים בשבוע, ד"ר מאיר 
יחזקאל, שעובד לילות במחלקה ללא ליאות, 
והמתמחים ד"ר דנה קריסטל, ד"ר מוחמד גרה, 
ד"ר גלי לייבוביץ, ד"ר עודד לגשטיין וד"ר לילי 
כרמונה, האחראים כולם על סל הטיפולים 
הניתן במרפאה. על סוגי המחלות והטיפולים 
במרפאה – ראו במסגרת נפרדת בעמודים אלו, 
וכדי להכיר מעט יותר את הצוות המוביל אתם 

מוזמנים לעבור לעמוד הבא.

צוות המרפאה ומחלקת עיניים בוולפסון. במרכז 
התמונה למעלה: פרופ' אלישע ברטוב, מנהל המחלקה



פרופ' אלישע ברטוב, מנהל מחלקת עיניים 

נולד ב-1951 בקיבוץ גברעם וגדל בבאר שבע. למד רפואה בהדסה 
ירושלים כעתודאי, שירת בשיריון, היה ראש מדור לייזרים ואופטרוניקה 
)הקשר בין העין למכשור( וכך נחשף לפיזיולוגיה של הראייה. את 
ההתמחות ברפואת עיניים סיים בשיבא והשתלם במחלות הרשתית 
בבי"ח ג'והנס הופקינס. עד לפני שנתיים היה יו"ר ארגון עובדי המדינה 
ומ"מ יו"ר ההסתדרות הרפואית. כיום חבר בנשיאות המועצה המדעית 

הרפואית. 
לאחר כל כך הרבה שנים בתחום, מה עדיין מרגש אותך? 

"התגובות של אנשים שמאור עיניהם שב אליהם. כל חולה שמגיע 
עיוור, והראייה שלו חוזרת, 'עושה לי את זה' מחדש. אמנם זו רוטינה, 
אבל בכל פעם שנתקלים בתגובות של חולים, ומבינים עד כמה הדבר 

חשוב להם ומשנה להם את איכות החיים, זה מרגש מחדש". 

זיוה ישראל, אחות אחראית מחלקת עיניים

זיוה עלתה לארץ ממרוקו בגיל שנתיים וגדלה במושב שדה דוד באזור 
לכיש. היא בוגרת ביה"ס לאחיות בשיבא ובעלת תואר BA ממכללת 
ישראל. לאחר שנים כאחות אחראית נוירולוגיה, מזה שבע שנים היא 
במחלקת עיניים. זיוה פיתחה מאוד במחלקה את נושא מדדי האיכות 
וההדרכות לקראת שחרור, והיעד הבא שלה הוא שילוב הדרכות ופרסומים 

למטופלים באתר האינטרנט של בית החולים.
מה הדבר העיקרי שגורם לך סיפוק מהעשייה?

"מצד אחד, העומס במחלקה רב, מנתחים כל יום; ועדיין האווירה רגועה 
ומשפחתית ושיתוף הפעולה בין האחיות והרופאים טוב מאוד. בסקר 
שביעות רצון מטופלים שנערך על ידי הכללית קיבל מערך העיניים 
שלנו ציון מעולה. אנו גם מקבלים מכתבי תודה מרגשים מהמטופלים, 

וזה גורם לכולנו סיפוק רב".

ד"ר טלי רוק, סגנית מנהל המחלקה 
ומנהלת מרפאת העיניים  

אצל ד"ר טלי רוק הרפואה נטועה עמוק במשפחה: היא נשואה לרופא 
ואימא לשלושה רופאים. תחום עיסוקה המקצועי הוא מנהלת שירות 
רשתית קלינית. היא למדה רפואה באוניברסיטת תל אביב, התמחתה 

בבי"ח קפלן ועובדת בוולפסון מאז 1985. 
מה את אוהבת במקצוע בכלל, ובעבודה שלך ספציפית?

"רפואת העיניים הוא מקצוע יפה, גם ויזואלית, וכרוך בעבודה עם קהל 
מגוון. לאחר תקופה של 27 שנה בבית החולים, מקום העבודה הוא כבר 
סוג של בית. חלק גדול מהמטופלים כבר מכירים אותי באופן אישי יותר, 

הצוות הוא כמו משפחה והמתמחים הם כמו הילדים שלי". 

אהובה פרידמן, מנהלת מערך 
ניתוחי עיניים

אהובה היא אחות ותיקה ומיומנת בעלת תואר MA, מדריכה 
קלינית, בוגרת קורס ניהול, סגנית יו"ר עמותת אחיות 
ואחים של חדרי ניתוח בישראל, פעילה בתחום האקדמי 
של חדר ניתוח ועוד. היא אחראית על צוות הנותן מענה 
סיעודי ברמה גבוהה במגוון הניתוחים, וכן על תחום המחקר 

בחדר ניתוח והצגה בכנסים בארץ ובעולם.
מה הופך את המערך הניתוחי למבוקש כל כך?

"בתחום ניתוחי עיניים קיימות תת-התמחויות רבות, ואנו 
מתמחים בכולן. רוב המנותחים הם מבוגרים עם מחלות 
רקע, המחייבות ידע רחב של אחיות חדר ניתוח. מרבית 
הניתוחים מתבצעים בהרדמה מקומית, כך שהצוות מצוי 
בקשר עם המטופלים לא רק לפני הניתוח ואחריו, אלא 
גם במהלכו. הקשר המצוין הזה והאיכויות של הצוות 

יוצרים את המוניטין".

אהובה טונג'י, אחות אחראית 
מרפאת עיניים

אהובה אחות אחראית במרפאה מאז 2008. היא אחות 
אונקולוגית בעלת תואר BA במנהל מערכות, ובעבר 
עבדה בהוספיס בית. המעבר לתחום העיניים, אחרי 21 
שנה במחלקה כירורגית א' בוולפסון, היווה עבורה שינוי 
כיוון וגישה, אך היא צלחה היטב את האתגר ומאז כניסתה 
לתפקיד הובילה שינויים רבים באופן העבודה ובנהלים. 
מהו לדעתך סוד ההצלחה של המרפאה ושל מערך 

העיניים בכלל?
"המרפאה שלנו מועדפת על ידי המטופלים, ואין פלא 
ויחס הצוות לחולה ולכבודו. צוות  לאור המקצועיות 
האחיות - אילנה לנצמן, רחל גואטה, ברטה רובינוב ואתי 
מלקו - מקפיד להתמקצע כל הזמן, כולנו חברות באיגוד 
רופאי העיניים ומשתתפות בארבעה כנסים בשנה. אחת 
לשבוע יש ייעוצים של הצוות הרפואי והרצאות בנושאים 
מקצועיים. אני אוהבת מאוד את העבודה בצוות מגובש 
ואיכותי שמשלב מקצוענות עם יחס של סבלנות וסובלנות. 
זה גם המקום להודות למתנדבים המסורים במרפאה שלנו: 

חנה, חווה, שולמית, רוני, סימה, לאה, רותי ויצחק ז"ל".
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בחזית הרפואה

 הצוות המוביל:
      היכרות בגובה העיניים



גם אהרון ורונית שץ 
נהנים מכל היתרונות 

באווירה המשפחתית 
באחוזת נווה חוף,

דיור מוגן בראשון לציון.

"אנחנו 9 שנים באחוזה. טוב לנו."
אהרון שץ, לשעבר סגן אלוף בחיל השריון

הצטרפו גם אתם למשפחת אחוזת נווה חוף – 
דיור מוגן מהמובילים בארץ, ותיהנו מכל היתרונות

התקשרו: ביקור  1-800-660-800לתיאום 

מגוון דירות מרווחות בסטנדרט בנייה גבוה במיוחד | מפרט טכני מפנק ומרפסת שמש 
עם נוף לים ולפארק פרטי מטופח | אודיטוריום חדש ויוקרתי | בריכת שחייה מקורה 
עם ג'קוזי | קפיטריה | מינימרקט, מספרה ושירותי בנק | שפע פעילויות תרבות, פנאי 
וספורט | וכמובן - יחס חם מצוות מקצועי ותיק ומיומן שייתן לכם להרגיש תמיד בבית.

"דיור מוגן - אחוזת נווה חוף" www.nevehof.co.ilרח׳ המגילה 30, נווה חוף ראשון לציון מערב



לשבור את קשר השתיקה
סרטן ומיניות: במחלקה להמטואונקולוגיה בוולפסון שוברים את הטאבו ומדברים על זה, מתוך 

הבנה לצורך אמיתי הקיים בקרב המטופלים. רינה רוזנמן, אחות בכירה במחלקה, נשלחה לקורס 
"מיניות אצל חולי סרטן" וחזרה למחלקה עם ידע וכלים כיצד להתמודד עם הנושא הרגיש הזה. 

"למדנו לשים את המבוכה בצד", היא אומרת, "אנו כאן כדי להציל חיים, אבל אסור לנו לשכוח גם 
את איכות החיים"

מאת דליה המאירי

שווה לדבר, או עדיף לשתוק? כדאי לשאול? או אולי עדיף שלא? צריך 
להשלים עם כך שמאבדים את אחת מהנאות החיים, או לא לוותר? מה 
עושים עם המיניות כשאנו כבר מחלימים? אפשר בכלל לשמור על 

הזוגיות ללא מיניות? האם אפשר גם אחרת...?
שאלות אלו ועוד רבות אחרות עולות במחלקה להמטואונקולוגיה, כמעט 
על ידי כל מטופל או מטופלת שעוברים טיפולים כימיים. ניסיון העבר, 
או נכון יותר לומר, חוסר הניסיון, עמד במבחן הזמן והביא את האחות 
האחראית במחלקה, מירי ויזל, לשלוח את אחת האחיות הוותיקות 

והבכירות במחלקה לקורס שעוסק בדיוק בכך: מיניות ומחלת הסרטן.
רינה רוזנמן, אחות מוסמכת בעלת תואר ראשון במנהל הבריאות, העובדת 
במחלקה ההמטואונקולוגית מאז פתיחתה לפני כשמונה שנים, הייתה זו 
שנבחרה לצאת לקורס. הקורס "מיניות אצל חולי סרטן" נמשך כשנה, 
נערך מטעם האגודה למלחמה בסרטן והועבר על ידי אחיות, רופאים 

וסקסולוגים.
אין חולק על כך שמחלת הסרטן והטיפולים במחלה אכן עלולים לפגוע 
במיניות. יתר מכך, נמצא קשר ישיר בין המחלה ופגיעה ביכולת המינית. 
ככלל, נמצא כי שכיחות הפגיעה בתפקוד המיני אצל חולי סרטן נעה בין 

עושה  הכלים שבהם  אחד 
הצוות שימוש הוא "סרגל 
מיניות", המשקף את מידת 
התעניינות המטופלים בנושא. 
החולה מתבקש/ת לסמן את 
בצורה  המבטא  המספר 

רצונו  את  ביותר  הטובה 
במידע בנושא מיניות:

ץ - מעוניין/ת מאוד 8-10
ץ - מעוניין/ת 5-7 

ץ - מעוניין/ת מעט  2-4 
ץ - לא מעוניין/ת 0-1

אצלנו במחלקה מדברים על מיניות
לשמר דפוסי מיניות קודמים, כפי שהיו מקובלים עליך.מחלה או טיפולים מסוגים שונים יכולים להשפיע על יכולת 

להלן סרגל המסמן את מידת התעניינותך בנושא.
רצונך במידע בנושא "מיניות".בבקשה סמן/י את  המספר המבטא בצורה הטובה ביותר את 

ניתן לפנות אלי ישירות או דרך הצוות הסיעודי במחלקה
בברכה

רינה רוזנמן
מתאמת נושא מיניות

לא מעוניין/תמעוניין/ת מעטמעוניין/תמעוניין/ת מאוד

איזה מין סרגל

40% ל-100%. מתוך חולי לימפומה מסוג הודג'קין, דיוחו 70% על פגיעה 
בתפקוד המיני, ומתוך חולי לוקמיה - כ-30%. מקרב מטופלים שעברו 
השתלת מח עצם, 38% מהגברים דיווחו על בעיות זיקפה שלוש שנים 
לאחר ההשתלה, ואחוז הנשים שדיווחו על ירידה בליבידו הוא 53% עד 

83%. ואלו, כמובן, רק כמה דוגמאות.
עם זאת, ומעבר לנתונים היבשים, מחקרים שנערכו בנושא מצאו כי 
למרות שאצל חולי סרטן קיימים פגיעה בדימוי הגוף, ירידה ושינויים 
בתפקוד יחד עם הרגשת דיכאון בגלל המחלה וירידה בחשק המיני - 
הרי שעבור חלק גדול מהחולים הללו מיניות, אינטימיות וקשר רגשי 
הם הכוח המניע להישרדותם. רינה מסבירה: "נכון שחולים אונקולוגיים 
עלולים ברוב הפעמים לסבול מתופעות לוואי שונות, בעת טיפול כימי 
ולאחריו. גברים עלולים לסבול מאי-אונות, נשים עלולות לסבול מיובש, 
שני המינים מאבדים את החשק המיני וקיים פחד בסיסי מקיום יחסים, 
דבר אשר עלול להביא למתחים ולריבים בין בני זוג. נקודת המוצא, 
לכאורה, היא שבזמן אמת חשובה רק ההחלמה ואילו השאר מאבד 
מערכו, ואולם, לאחר הטיפולים וההחלמה מתחילות להתעורר שאלות 

ובעיות, ועולה הצורך למצוא מי שיענה ויכוון".

ץ לנצח את המבוכה
רינה סיימה את הקורס, שבה למחלקה עם הכשרה של "מתאמת נושא 
מיניות", והחלה להעביר את הידע באמצעות הרצאות לאחיות ולרופאים 
במחלקה, וללמדם כיצד לתת מענה לפניות המטופלים, המטופלות ובני 
הזוג - בזמן האשפוז, לאחר שמצבו של החולה התייצב, לפני טיפול כימי, 
בצד תופעות הלוואי שלאחר הטיפול, במצב של לפני יציאה לחופשה 
או בסיום האשפוז. השיחות של אנשי הצוות עם המטופלים נעשות 
במרבית המקרים עם שני בני הזוג, בפרטיות ומחוץ לחדר האשפוז. 
במקרה הצורך מופנים המטופלים לרופאים או לסקסולוגים להמשך 
טיפול. העובדת הסוציאלית של המחלקה, ג'ני גולדין, מסייעת אף היא 
בהכוונת המטופלים. כיום, כחלק מהשירות בתחום זה, קיימים במחלקה 
דפי הדרכה וכן סרגל אומדן המודד את רמת הרצון של המטופל/ת לקיים 
יחסים ואת גישתו לכך )במסגרת מימין(. במקביל רינה ממשיכה להעביר 

הרצאות בנושא המיניות לצוות היחידה.
"במהלך עבודתי במחלקה ההמטואונקולוגית נתקלתי לא אחת בחוסר ידע 
של חולים בנושא המיניות", רינה אומרת. "אחת השאלות האופייניות היא 
האם מותר לקיים יחסי מין בעת המחלה ובזמן הטיפולים הכימותרפיים. 
בגלל מבוכתם הם נמנעו לשוחח על כך עם הצוות. גם לבני ובנות זוגם 
היה קושי לשוחח על נושא אינטימי עם הצוות המטפל. המבוכה הייתה 
גם בקרב הצוות, כי לא היו לנו כלים וידע מקצועי לגעת בנושא רגיש 
זה. החלטתי ללמוד את הנושא לעומקו, והקורס 'מיניות אצל חולי סרטן', 
שאליו יצאתי בעידוד האחות האחראית ומשרד האחות הראשית, היה רק 
ההתחלה. הקורס נוהל על ידי לנה קורץ, מומחית בנושא המיניות בקרב 

למרות שאצל חולי סרטן קיימים פגיעה 
בדימוי הגוף וירידה בתפקוד ובחשק, הרי 
שעבור חלק גדול מהם מיניות, אינטימיות 

וקשר רגשי הם הכוח המניע להישרדות
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זרקור על...



כיצד כל זה עובד "בשטח"? אחת הדוגמאות לכך היא סיפורו של 
רון )שם בדוי(, מטופל בן 46, שהתגלה בו סרטן הדם. בטרם החל 
בטיפולים הכימיים בוולפסון, קיבל רון הדרכה בנוגע למיניות מטעם 
צוות המחלקה להמטואונקולוגיה. רינה רוזנמן, מתאמת נושא מיניות 
במחלקה, מספרת: "מטבע הדברים, הנושא ממש לא עניין אותו באותו 
שלב. זיהינו שהשיחה לא נגעה בו, וזאת לאור התמקדותו בהישרדות 
מהמחלה". לאחר כחודש ימים, אחרי ששוחרר כבר לביתו, פנה רון 
לרופאו בשאלה הקשורה לנושא, וזה הפנה אותו לייעוץ אישי אצל 
רינה. "הוא הגיע עם רעייתו והעלה בשיחה את חוסר סיפוקו המיני, ואילו 

רעייתו סיפרה על דאגתה לבעלה, על רצונו 
לחזור לתפקוד כמו בימים שלפני הטיפולים 
הכימיים, וגם רצתה לוודא אם תוכל להיכנס 
להיריון". המענה שקיבלו היה שקיים סיכוי 
לכך. הזוג הודרך וטופל על ידי רינה, והופנה 
לרופא המטפל להמשך טיפול תרופתי על פי 
הצורך. "השיחה עשתה נפלאות לזוגיות של 

המטופל ורעייתו ונסכה בהם ביטחון להמשך העתיד המיני והאינטימי 
המשותף ביניהם", מסכמת רינה. "מבחינתנו, זהו סיפוק גדול". 

השיחה שעשתה נפלאות לזוגיות

רינה רוזנמן

"מעבר להגבלות ספציפיות, 
כמו במקרים של ירידה 

חמורה בספירת הדם, חשוב 
לדעת שמבחינה רפואית אין 
כל הגבלה על קיום יחסי מין 

בתקופת הטיפול הכימי"

חולי סרטן, וגם היום קבוצת העניין נפגשת 
אחת לשלושה חודשים להעמקת הידע, לדיונים 
ולסימולציות. בגמר הקורס חזרתי למחלקה, 
פיתחתי דפי הדרכה מיוחדים והתחלנו ליישם 

מודלים מקצועיים בתחום". 

ץ מודל שנותן לגיטימציה
מול חולים המבקשים לשוחח ולדעת יותר, 
משתמש הצוות במודל ע"ש PILISSIT. זהו 
מודל הנותן לגיטימציה לשוחח על הנושא תוך 
מתן מידע חיוני המוגבל לבעייתו הספציפית 
של המטופל, והצעות ספציפיות לטפל בבעייתו. 
הטיפול כלל הקשבה לבעיות המטופל ובן/בת 
הזוג, תוך ניסיון לאמוד את הבעיה העיקרית 
או  הבעיה  להקלת  והמלצות  מענה  ומתן 
לפתרונה. למשל, הסבר על כך שהמחלה אינה 
מדבקת, שניתן להתחבק להתנשק ולקיים יחסי 
מין, ושמותר ואף רצוי לשמור על אינטימיות.

במקרים מסוימים מנחה רינה את הצוות וממליצה 
למטופלים לעקוב אחר תוצאות בדיקות דם, 
ולפיהן לדעת מתי לא ניתן לקיים מגע מיני - 
למשל, ניטרופניה חריפה החושפת את החולה 
להידבקות במחלות, או טרומבוציטופניה )ירידה 
בטסיות הדם(, שבספירה של מתחת ל-50,000 
לדימום.  מחדירה מחשש  להימנע  דורשת 
"מעבר להגבלות ספציפיות כדוגמת זו", היא 
מסבירה, "חשוב לדעת שמבחינה רפואית אין 
כל הגבלה על קיום יחסי מין בתקופת הטיפול 
הכימי". רינה מעידה על עצמה שגם כיום, עם 
כל הכלים והניסיון, היא חשה נבוכה לפנות 
לחולים בנושא זה, אך ברוב הפעמים מופתעת 
משיתוף הפעולה, מהרצון ומהצורך שלהם 
לשוחח ולערב גם את בני הזוג. "נהוג לחשוב 
שדיבורים על מיניות נחשבים לטאבו אצל 
אנשים בכלל, ואצל חולי סרטן - עוד יותר, 
אבל גיליתי צורך אמיתי לשוחח ולהתייעץ".

חלק  כבר  הוא  המיניות  נושא  כיום, 
במחלקה  הסיעודית  מהעשייה  אינטגרלי 
להמטואונקולוגיה, תוך מתן עידוד ותמיכה 
לחולים לשוחח ולדון בנושא זה ללא בושה. 
אנשי הצוות לומדים להשאיר את המבוכה 
בצד ולהתייחס לטיפול ולסיוע בתחום המיני 
כאל חלק מהטיפול במחלקה. עדיין מדובר 
בשלבי התפתחות ולמידה, אולם הצוות הסיעודי 
והרפואי במחלקה, בראשות ד"ר אשר וינדר, 
עושה ככל הניתן להקל על המטופלים, שגם 

כך עוברים ימים קשים.

ץ מיניות במובן הרחב
"חשוב לנו להעביר את המסר שמיניות אינה 
רק קיום יחסי מין", מסכמת רינה רוזנמן, "מיניות 
מתבטאת בצורך בקרבה, במגע, בחום, בקשר 
ובהנאה. למרות שבדרך כלל חיי המין שלנו 
הינם פרטיים ואינם נושא לשיחה גלויה עם 
זרים, חשוב לזהות את הקושי, להכיר בו ולהיות 
מוכנים להיעזר בסובבים ובאנשי מקצוע מתחום 
הרפואה, הסיעוד, העבודה הסוציאלית, הצוות 

הפסיכו-סוציאלי, וכן גם בשירות התמיכה 
מטעם  תשלום  ללא  הניתן  המיני  והייעוץ 
האגודה למלחמה בסרטן. החזון שלי בתחום 
זה הוא להמשיך ללמוד ולפתח את הנושא 
כדי לרכוש עוד כלים מתאימים להתמודדות, 
כולל שיפור המיומנות התקשורתית כדי לסייע 
למטופלים. בנוסף, אני מתכננת לקיים מעקב 
ממושך כדי לראות אם יש שינוי ושיפור בחיי 
המין של המטופלים בעקבות העשייה שלנו: 
כיצד זה השפיע על חייהם? האם זה הוסיף 
וחיזק את הקשר בינם ובין בני זוגם? והאם 
ההדרכה שקיבלו ממני ומאנשי הצוות במחלקה, 
שהוכשרו לכך, אכן סייעה בחיזוק ושיקום 
מערכת היחסים הזוגית? חשוב מאוד לברר 
זאת, הן ברמה המחקרית והטיפולית, והן ברמה 
האישית שלנו בצוות: כולנו כאן במחלקה כדי 
להציל את חיי המטופלים, אבל במקביל לכך 
לא שוכחים את איכות החיים שלהם, בתקופת 
הטיפולים ולאחריה". בכל שאלה או התייעצות 
בנושא אתם מוזמנים לפנות לרינה רוזנמן 

בטל' 03-9526256 או 052-8233026.

השיחות עם המטופלים נעשות במרבית המקרים עם שני 
בני הזוג, בפרטיות ומחוץ לחדר האשפוז. במקרה הצורך 

הם מופנים לרופאים או לסקסולוגים להמשך טיפול
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היכרתי אותה לפני שנים רבות, עוד מתקופת "צהלון", מעבודתה בקופת 
חולים בחולון. נמוכת קומה, שיער אפרפר, חיוך כובש - ד"ר רוזה טיסובוב, 
רופאת ילדים מעולה ועתירת זכויות. מטופליה הרבים ובני משפחותיהם 
לא ידעו דבר על קורות חייה ועל נתיב הייסורים שלה בעת מלחמת העולם 

השנייה. רוזה, הרופאה המסורה, שידרה תמיד אופטימיות.
היא נולדה בעיר לודז' שבפולין בשנת 1920, בת יחידה במשפחה ואחות 
לשלושה בנים. זמן קצר לאחר שסיימה את לימודיה התיכוניים, פרצה 
מלחמת העולם השנייה. היא נכלאה יחד עם בני משפחתה בגטו לודז', 
שם פעלה כאחות בבית החולים. עם חיסול הגטו באוגוסט 1944 היא 
נשלחה עם בני משפחתה לאושוויץ, שם נותרה עם אמה, שמאוחר יותר 
נספתה. רוזה עברה את שבעת מדורי הגיהינום של אושוויץ ונשלחה 
למחנה העבודה בירנבוימל. משם, לקראת סוף המלחמה, הוצאה לצעוד 

ב"צעדת המוות", אך הצליחה להימלט ממנה.

בנתה חיים מתוך ההריסות
לאחר המלחמה הצליחה לאתר שניים מאחיה. אחד מהם איבד יד במהלך 
המלחמה. אחיה הצעיר ניצל, האח הבכור נספה. רוזה החלה לבנות 
את חייה מתוך ההריסות. היא פנתה ללימודי רפואה בלודז' והמשיכה 
בלימודיה בעיר וורוצלב, שם נישאה למיכאל וילדה את בתה היחידה חנה 
)אניה(. בשנת 1950 עלתה המשפחה לארץ באונייה "תיאודור הרצל". 
לאחר שהייה במעברת "שער העלייה" ובבית העולים בבת-גלים, הם 
השתקעו בחולון. רוזה השלימה את לימודי הרפואה בביה"ס לרפואה 

ד"ר רוזה טיסובוב ז"ל: דברים לזכרה
בקיץ האחרון הלכה לעולמה 
יקירת חולון, רופאת הילדים 
המסורה והאהובה ד"ר רוזה 

טיסובוב, שרק מעטים 
ממטופליה ומעמיתיה ידעו 

על קורות חייה ועל נתיב 
הייסורים שעברה 
במלחמת העולם 

השנייה. ד"ר רביב 
חולק כבוד אחרון 

לרופאה ששרדה את 
התופת ושבחרה 

להקדיש את חייה 
למען קדושת החיים

מאת ד"ר עוזי רביב

רוזה עברה את שבעת מדורי הגיהינום 
של אושוויץ ונשלחה למחנה העבודה 

בירנבוימל. משם, לקראת סוף המלחמה, 
הוצאה ל"צעדת המוות", אך הצליחה 

להימלט ממנה

כאשר פרשה לגימלאות בחרה 
להתנדב, ועשתה זאת במרפאת הייעוץ 

בוולפסון. זכיתי לעבוד במחיצתה 
והתרשמתי מרמתה המקצועית הגבוהה 

ומיחסה הנפלא למטופליה
של "הדסה" ובאוניברסיטה העברית בירושלים. עם הסמכתה כרופאה 
עבדה במעברת חולון וטיפלה בעולים חדשים, וב-1955 עברה לביה"ח 
בילינסון להתמחות ברפואת ילדים. במחלקת הילדים בבילינסון עבדה 
כרופאה בכירה עד שנת 1962. לאחר מכן עבדה במרפאות קופת חולים 
הכללית: עד 1978 עבדה במרפאה קהילתית בשיכון עממי בחולון, ובה 
בעת כמתנדבת במרפאת שד בסניף מנסבך. בהמשך עברה למרפאת 
ג'סי כהן עד 1981, ומאז ועד 1992 שימשה כרופאה בתחנות שונות 

של "טיפת חלב". 

יקירת חולון ויקירת מטופליה
כאשר פרשה לגימלאות, לצערן של משפחות מטופליה, היא בחרה בכל 
זאת שלא להניח את הסטטוסקופ. ד"ר טיסובוב בחרה להמשיך כרופאה 
מתנדבת, ועשתה זאת במרפאת הייעוץ במרכז הרפואי וולפסון. זכיתי 
לעבוד במחיצתה במשך כמה שנים והתרשמתי מרצינותה, מיחסה הנפלא 
למטופליה ומרמתה המקצועית הגבוהה. על עבודתה המסורה ורבת 
השנים כרופאת ילדים היא קיבלה את התואר "יקירת חולון" בשנת 2007.
כאמור, על אף היותה ניצולת שואה, ועל אף זיכרונותיה הנוראים, רוזה 
הייתה תמיד אופטימית ומלאת שמחת חיים. היא ובעלה מיכאל ז"ל זכו 
לשלושה נכדים מבתם ולארבעה נינים - האחרון ביניהם )נכון לעכשיו( 

נולד חודש וחצי לאחר מותה, ב-6 באוגוסט 2012. 
תמיד אזכור את האישה המקסימה והעדינה, הרופאה המסורה שניצחה את 
התופת, שיכלה למוות ושהקדישה את חייה למתן חיים ומרפא. ת.נ.צ.ב.ה.

18

באופן אישי

 ד"ר רוזה טיסובוב



60
הנחה!

עד ללקוחות
כללית מושלם

ופלטינום
עד 16 טיפולים בשנה כולל ייעוץ רפואי. בכפוף לתקנון כללית מושלם 

רפואי מלאפיקוח

 
  

 

רק עם מבחר טיפולים כל כך גדול
אפשר להתאים את הפתרון הטוב ביותר

רופאי כללית רפואה משלימה יתאימו עבורך
תכנית טיפול משולבת העונה בדיוק לצרכים שלך.

• דיקור סיני 
• טווינא 

• פלדנקרייז 

• שיאצו 
• נטורופתיה 

• הומאופתיה 

• רפלקסולוגיה  
• הומוטוקסיקולוגיה 

• כירופרקטיקה 

• עיסוי הוליסטי 
• ביופידבק 

• ועוד

רפואי מלארפואי מלאפיקוח
רפואי מלאפיקוח
רפואי מלאפיקוחפיקוח
רפואי מלארפואי מלארפואי מלאפיקוח



טקס הענקת סיכה
למדריכים קליניים

בחודש ספטמבר התקיים בבית החולים, 
זו הפעם הראשונה, טקס הענקת סיכות 
בהשתתפות  הקליניים,  למדריכים 
המדריכים ואחיות אחראיות ממחלקות 
בית החולים. הטקס היווה יריית פתיחה 
של "התוכנית להעצמת המדריך הקליני 
הטקס  על  וולפסון".  הרפואי  במרכז 
והתוכנית מנצחת אתי כתרי, מתאמת 
תחום הדרכה קלינית בהנהלת הסיעוד. 
מנהל בית החולים, ד"ר יצחק ברלוביץ, 
ומנהלת הסיעוד, לידיה ריחני, העניקו את 
הסיכות הממתגות את העונדים אותן 

כמדריכים הקליניים.

סיכום שנת 
פעילות ראשונה 

עם המכללה 
האקדמית

 
בחודשים אלו מסתיימת שנת הפעילות 
הסיעוד  לימודי  תוכנית  של  הראשונה 
במכללה האקדמית לישראל. בהדרכת 
המחלקות  חלק  לקחו  הסטודנטים 
הפנימיות, מחלקות הילדים והמיילדות. 
במהלך השנה התנסו בשדות הקליניים 
של  קבוצות  חמש  וולפסון  של 
 26 הכול  ובסך  מהמכללה,  סטודנטים 
והסטודנטים  המכללה  צוות  סטודנטים. 
והערכה  רבה  רצון  שביעות  הביעו 
ולשדות  החולים  בית  של  לצוותים 

הקליניים שבהם התנסו.
אתי כתרי

מנתח ואח 
מחליפים תפקידים
במארס האחרון יצאו שני אנשי צוות 
מוולפסון לקורס ייחודי בבאזל שבשווייץ. 
ד"ר יבגני שויחטמן, סגן מנהל המחלקה 
חדר  אח  ברש,  ושגיא  לאורתופדיה, 
ניתוח, התנסו במהלכו בקיבוע שברים 
של הגפה העליונה. המיוחד בקורס היה 
חילוף תפקידים בין הרופא לאח חדר 
ניתוח, מצב שתרם לחיזוק האינטראקציה 
ביניהם, להעצמת הקשר המקצועי והשפה 
המשותפת. הם מספרים שהכינוס כלל 
תוכנית עשירה ומגוונת שפעלה "כמו 

שעון שוויצרי".
אהובה פרידמן

מפגש פורום 
אחיות אחראיות 

וד"ר ברלוביץ
בחודש אוגוסט התקיים מפגש של פורום 
אחיות אחראיות עם מנהל בית החולים, 
ד"ר ברלוביץ. מטרת ההתכנסות הייתה 
לקדם נושאים המעסיקים את האחיות 
ד"ר  במפגש  נכחו  עוד  האחראיות. 
זיו-נר, הנהלת הסיעוד, שלום נויפלד, 
משה גל ואחיות אחראיות. זהו מפגש 
ראשון בסדרת מפגשים שתתקיים אחת 

לחודשיים.  

קורס ראשי 
צוותים סיעודיים 

בחדרי ניתוח
שתי אחיות בתפקיד ראש צוות - אינה 
וולפסון וסבטלנה קורן - יצאו לקורס 
במרכז הרפואי שבגילפורד, בריטניה, 
בקבוצה של כעשרים ראשי צוותים 
מכלל בתי החולים בארץ. נושא הקורס 
היה ניתוחים המבוצעים באנדוסקופיה 
בתחומי הכירורגיה השונים. הלומדים 
נחשפו לטכניקות חדשות לטיפול בחולה 
העובר ניתוח אנדוסקופי - לפני הניתוח, 
במהלכו ואחריו, תוך שימת דגש על 
תנוחות שונות לייעול הפעילות הניתוחית. 
כמו כן הם נחשפו לציוד מתקדם עם מבט 
לטכנולוגיות עתידיות. המפגש עם אחיות 
ממרכזים שונים הביאה להעשרה וחילופי 
מידע, האינטראקציה הייתה מפרה ופתחה 
ערוצי תקשורת לעדכון ולמידה, ושעות 
הפנאי הוקדשו להידוק הקשרים עם 

עמיתים.
אהובה פרידמן

כנס לאנדוסקופיות בבריסל  אלה יצחקוב ועבד עלושי השתתפו 
בכנס לאנדוסקופיות בבריסל שבבלגיה, יחד עם 3,000 רופאים ואחיות 
מכל העולם. הם נחשפו לחידושים בתחומי הכירורגיה הזעיר-פולשנית 

והשתתפו בסדנאות להפעלת המכשירים השונים. 

כנס לטיפול בכאב במילאנו  ביוזמת אסתר שלום, אחות אחראית פנימית 
ו', יצאו שלוש נציגות מבית החולים למילאנו שבאיטליה לכנס החברה 

הבינלאומית לטיפול בכאב. האחיות 
אלה יצחקוב ומרינה הולוף מפנימית ו', 
ומתאמת הכאב המוסדית לאה הררי, 
נחשפו בכנס לשיטות חדשניות לטיפול 
בכאב במצבים שונים, כולל שימוש ביומני 

כאב לצורך איזון כאב.

אחיות וולפסון בכנסים בינלאומיים
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בעריכת לידיה ריחני הסיעוד בשטח
ושושי פרידמן



בסיומה של שנת תשע"ב אנו גאים לציין את הישגיו של בית ספרנו בתחום ההוראה, 
ההדרכה והמחקר בסיעוד. ה"מבזקים" שלפניכם משקפים בקצרה את העשייה שלנו בשנה 

החולפת... ואנו כבר עם הפנים לשנה החדשה!

זו הייתה השנה שהייתה

פיתוח תחום החשיבה הקריטית 
והטמעת התהליך הסיעודי

השנה פותחו מספר רשומות לימודיות, 
"אנמנזות לימודיות", ככלי לאיסוף נתונים 

כוללני בחטיבות הלימוד הקליניות בתחומי 
סיעוד המבוגר, הילד במחלקת האשפוז 

ובמלר"ד, סיעוד חולה הנפש, סיעוד האישה 
והיולדת. הרשומות נאספו ונבנו בהתבסס 

על ספרות מקצועית ונהלים, ומשמשים 
כיום את הסטודנטים ככלי לבניית תוכניות 

לטיפול כוללני במטופל ובמשפחתו.
קידום תהליכי הוראה בסיעוד

בכל מגוון תוכניות הלימוד )22 במספר(, הן 
בהכשרה הגנרית והן בהכשרה העל בסיסית, 
התקיימו ימי תרגול וסימולציות בשילוב עם 
שחקנים. המתודה לכתיבת תרחישים מדמי 
תוך  הסטודנטים,  ידי  על  נלמדה  מציאות 

מתן דגש על תרגיל בתקשורת 
מסייעת ואפקטיבית עם המטופל 

ומשפחתו.
למידת מיומנויות 

"תחקור נושא"
במסגרת הסדנה "תחקיר בחינוך 
לסיעוד" עסק צוות בית הספר 
ובנה  ליבה  נושאי  של  בחקר 
תוכניות לשיפור וקידום התחומים 

הבאים: 
• הטמעת התקשורת המסייעת 	

ביחסי מטפל-מטופל.
• מבחני בטיחות בפרמקולוגיה 	

ונהלים טרום התנסות קלינית.
• התהליך הסיעודי כמודל לקבלת החלטות 	

בסיעוד.
הגברת היקף הלמידה המקוונת

כבית ספר אקדמי המסונף לאוניברסיטת תל 
אביב, קידמנו השנה תהליכי למידה מקוונת 
באמצעות אתר ה-Moodle. לכל קורס הנלמד 
בבית הספר במסגרת תוכניות הלימוד קיים כיום 
אתר, שדרכו מגיש הסטודנט מטלות ומקבל 

מידע מהמרצה, מאמרים, מצגות ועוד.
בוגרים במסלולי הלימוד השונים

• 75 בוגרים סיימו את בית הספר כאחים 	
ואחיות מוסמכים ואקדמאים: 32 במסלול 
לתואר בוגר בסיעוד של אוניברסיטת תל 

אביב, ו-43 בתוכניות להסבת אקדמאים.
• 100 אחים ואחיות אקדמאים סיימו תוכניות 	

להכשרה על בסיסית בתחומי הנפרולוגיה, 

הגריאטריה, האונקולוגיה והפסיכיאטריה.
• 27 בוגרי קורס מנהל בכיר בסיעוד.	
• 25 בוגרי קורס מנהל ייעודי למנהלות בקופ"ח 	

מאוחדת.
• 38 בוגרי קורס הדרכה קלינית.	
• 150 בוגרים בתוכניות להעשרת ידע בתחום 	

טיפול בפצעים, ניהול תחקיר, פרמקולוגיה 
קלינית ועוד רבים אחרים.

מחקר בסיעוד והרצאות בכנסים
בבית הספר פועלת קבוצת מורות העוסקות 
במחקר. בין המחקרים שבהם עסקנו השנה: 
"החמלה והסטודנט בפסיכיאטריה" ו"סדנת 
יוגה צחוק כמשפרת מדדי איכות חיים בקרב 
חולים אונקולוגים". על כך ועל ופעילות מחקרית 

נוספת בסיעוד, ראו בעמ' הבא. 
זכייה במכרז משרד הביטחון

בית ספרנו זכה במכרז משרד הביטחון להכשרת 

בוגרי מחזור י"ז אקדמי והסבת אקדמאים מחזור ח'

בוגרי קורס הסבת אקדמאים מחזור ז'

אחיות במסלול עתודה צה"לית, בתוכנית 
ייחודית לתואר בוגר בסיעוד של אוניברסיטת 
תל אביב. התוכנית תתקיים בבית הספר ותארך 

שלוש שנים במבנה של שמונה סמסטרים.
עם הפנים קדימה!

כראשון וכמוביל בתחום ההכשרה, בית הספר 
האקדמי לסיעוד וולפסון ממשיך בצמיחתו 
ובהתחדשותו באפיקים נוספים גם בשנה 
הנוכחית. קצרה היריעה מלתאר את כל פועלו 
של צוות ביה"ס - צוות מסור ומקצועי, התורם 
תרומה משמעותית לחינוך לסיעוד בישראל.

2121

לומדים סיעוד



 הן גם אחיות, גם מורות,
וגם חוקרות

בביה"ס האקדמי לסיעוד וולפסון פועלת קבוצת מורות העוסקות במחקר. 
בכנס ה-15 של העמותה לסיעוד הפסיכיאטרי )מאי 2012( הוצג המחקר 
"סוגיית החמלה בקרב סטודנטים במסגרת הסמינר הקליני" על ידי סימה 
אזולאי וגליה אור מביה"ס לסיעוד יחד עם רמה זילבר ממרכז שניידר. 
בכנס הוצגו פרויקטים נוספים מוולפסון: הצל ליבו של ילד )חיה מוסרי(, 
סיוע אחיות וולפסון בטיפות החלב של משרד הבריאות בקהילה הבדואית 
בדרום )יהודית שושן(, ומחלת השפעת: סיכונים ומניעה )ד"ר מיכל שטיין 

מהיחידה למחלות זיהומיות בילדים(.
מחקר נוסף, שבוצע השנה על ידי מורות חוקרות בוולפסון, עסק בנושא 
"השפעת סדנת יוגה צחוק כמשפרת מדדי איכות חיים בקרב חולים 
אונקולוגיים". המחקר הוצג על ידי רחל שרבני בכינוס ה-17 של האחים 

והאחיות בישראל, שהתקיים באוקטובר 2012. 
במהלך כנס דו-שנתי חשוב זה, הציגו אחיות וולפסון את עבודותיהן 
בהיקף חסר תקדים. צוות חדר ניתוח הציג את ההרצאה "פרויקט הצל 
ליבו של ילד חוצה גבולות רב-תרבותיים ועמים", והמרצה חיה מוסרי 
זכתה למחמאות רבות. בנוסף, זכתה אחת משתי הכרזות שהציג צוות 
חדר ניתוח ב"פרס הכרזה המצטיינת בכנס". נושא הכרזה היה יעילות 
ביצוע תהליך רשימת התיוג )timeout( במניעת זיהום בחתך הניתוחי.
נושא הכרזה השנייה שהציג הצוות היה "נחשפים לחדש כדי ללמוד 

'ישן' - הוראה ולמידה של נהלים בדרך חווייתית". 
עוד הציגו בכנס מטעם וולפסון: עליזה שושן, אחות אחראית מרפאה 
אורלוגית, הציגה את העבודה "הנקה כגורם משקם של רצפת האגן מנזקי 
הלידה". צוות מחוז דרום הציג את עבודתן של עליזה עזרן, ענת אבואב 
ושותפותיהן ל"פרויקט דרום". כרזה נוספת שהוצגה היא עבודתן של 
שושי ברוכים, שושי פרידמן והלנה רוזט "עמדות וידע של  אחים/ית בית 
חולים בטיפול בסוכרת ברצף טיפולי אשפוז קהילה". יוליה ירושלמסקי, 
אחות המחלקה לנפרולוגיה, שימשה כיו"ר מושב בכנס. כל הכבוד לאחיות 

מבית החולים ולמורות מביה"ס לסיעוד שחקרו, הציגו והשתתפו!  

"הרחבת סמכויות האחות" - 
 Evidence based עכשיו זה

וולפסון נמנה על שלושה בתי חולים שביצעו במשותף מחקר בנושא 
"הרחבת סמכויות האחות". המחקר בוצע יחד עם המרכזים הרפואיים שיבא 
)יוזם המחקר( ואיכילוב, והקיף 89 מחלקות, 833 אחיות ו-415 רופאים. 
במהלך המחקר מופו 40 פעולות מרחיבות סמכות )115 פרוטוקולים(, 
שהתקיימו ב-60% מהמחלקות. המחקר הראה כי מרבית הפעולות 
מרחיבות הסמכות הן חלק משגרת העשייה הסיעודית של האחות 
המוסמכת במחלקה. עוד נמצא, כי ככל שעמדות האחות כלפי הרחבת 
סמכויות חיוביות יותר, כך איכות חיי העבודה וסביבת העבודה טובים 
יותר ומאופיינים בשביעות רצון גבוהה יותר של הצוות וברמת עומס 
ושחיקה נמוכים יותר. במחלקות עם פעולות מרחיבות סמכות נמצא כי 
משך שהיית החולים קצר יותר, וכי איכות הטיפול הסיעודי גבוהה יותר: 
נמצאו שיעור גבוה של ביצוע אומדני חובה, מודעות גבוהה לדיווח על 

נפילות ושביעות רצון גבוהה של מטופלים.

ייצוג לוולפסון בכנס העשור 
של העמותה למחקר בסיעוד

חלף עשור מאז הקמתה של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד, 
שפעילותה שינתה את פני המחקר הסיעודי בארץ. בכנס העשור של 
העמותה, שנערך ברעננה בחודש ספטמבר בנושא "הרצף הטיפולי: 
קהילה-אשפוז-קהילה", יצגו את וולפסון שתי עבודות שהוצגו ככרזות:

עבודתן של יפה אסף, שושי פרידמן ואלה דזורייב, "שימוש בטיטולים  •	
בקרב קשישים מאושפזים - חרב פיפיות".

עבודתן של שושי ברוכים, שושי פרידמן והלנה רוזט, "עמדות וידע   	
של אחים/אחיות בבית חולים בטיפול בהיפרגליקמיה באשפוז". 

עבודות אלו, אגב, הוצגו גם ביוני האחרון בוולפסון במסגרת הכנס השנתי 
ה-8 בנושא מחקרים ופרויקטים בסיעוד.

בעמוד זה אנו 
מציגים מקצת 
מהפעילות 
המחקרית של 
האחיות בוולפסון, 
הן בבית החולים 
והן במסגרת
בית הספר
האקדמי
לסיעוד
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הסדר מיוחד לאחים ולאחיות 
במנורה מבטחים

בכדי ליהנות מההטבות שמציעה לך קרן הפנסיה, מבטחים החדשה, 
התקשרי עוד היום למומחי הפנסיה של מנורה מבטחים:

והאחיות,  האחים  אגוד  לחברי  ומשודרג  ייחודי  הטבות  הסכם 
יותר  גבוה  חיסכון  לך  מעניק  החדשה“,  ב“מבטחים  העמיתים 
שלך! הפרישה  פנסיית  להגדלת  משמעותית  תרומה  ומהווה 

050-4049322
רוית פורטוגז

050-4049298
דודו ארג‘ואן

כשמדובר בחיסכון הפנסיוני שלך, טוב שיש על מי לסמוך!

* האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה או החיסכון הפנסיוני. * האמור לעיל בלשון נקבה מתייחס גם ללשון זכר. 
* דף מידע זה נועד למתן סקירה כללית בלבד, והוא לא נועד לקבוע את זכויותיך במנורה מבטחים. הזכויות קבועות בתקנון קרן הפנסיה, בפוליסת הביטוח הרלבנטית 
ובהסכם ההטבות שנערך עם האיגודים המקצועיים, ובהם בלבד. בכל מקרה של סתירה בין האמור בדף מידע זה לבין אחד או יותר מן המסמכים האמורים - יגברו 

הוראות המסמכים האמורים.

הידעת?

)קרובי משפחתך מדרגה ראשונה( הטבות גם לבני המשפחה 

מומחים שאפשר לסמוך עליהםמנורה מבטחים

והיציבה בישראל עם נתח שוק של 37%: מבטחים החדשה, קרן הפנסיה הגדולה 
   כ- 850,000 מבוטחים    כ- 23,000 חברות ועסקים   הון צבור של כ- 40 מיליארד ₪ 
   סניפי שירות בפרישה ארצית       אתר אינטרנט מתקדם       מרכז קשרי לקוחות
 www.menoramivt.co.il    shivuk@newmivt.co.il    *9699 :למידע ולהצטרפות



הבשורה יוצאת 
מהארץ

כתבת שער בת שמונה עמודי 
במוסף  שפורסמה  צבע, 
"הארץ" אודות פרויקט "הצל 
ליבו של ילד" במרכז הרפואי 
וולפסון, גרפה תגובות חמות 
רבות. במקביל עלתה הכתבה 
גם לאתר "הארץ" באינטרנט.

מבט לבעיית תת-התזונה
ממחקר חדש שנערך בוולפסון עולה, כי כ-50% מהמאושפזים מגיעים 
לבית החולים כשהם כבר סובלים מתת-תזונה או מצויים בקבוצת 
סיכון לסבול ממנה בעתיד. ד"ר מונה בועז, ראש היחידה לאפידמיולוגיה 
ומחקר בוולפסון, מתריעה כי חולים בתת-תזונה, בעיקר בקבוצת 
הסיכון שעליה נמנים בני ה-79 ומעלה, נמצאים בסיכון גבוה פי 10 
לתמותה במהלך האשפוז. תוצאות המחקר היכו גלים לאחר שפורסמו 
בחדשות מבט בערוץ 1, באתר ynet וכן בעיתונים "ג'רוזלם פוסט" 

ו"מקור ראשון", בחדשות ערוץ 7 ובאתרי אינטרנט נוספים.

עובדי וולפסון היקרים,
עשייה  חודשי  ארבעה 
מאחורינו,  כבר  נוספים 
ומבלי לנוח לרגע – מייד 

אנו מתכוננים לעוד.
לעבודה  שותפים  כולנו 
האינטנסיבית אך מלאת 
הסיפוק, כל אחד בתחומו; 
מי במקצועות הרפואה, מי 
במקצועות הפרה-רפואיים ומי בתחום המנהל והמשק. 
יש לנו פריווילגיה לעסוק בתחום אנושי-חברתי ולשאוב 
את התגמול שלנו, בין היתר, מהצלחותינו היומיומיות.

בין האתגרים החדשים של מחלקת הדוברות, לתקופה 
הקרובה: הקמת אתר אינטרנט חדש, איכותי ומקצועי, 
אשר ינוהל באופן שוטף ויעודכן מדי יום במידע שימושי 
לציבור ובכתבות חיוביות על המרכז הרפואי שלנו. 
בתוך כך, בעוד שבועות ספורים עתיד להצטרף למערך 
הדוברות של וולפסון 'שחקן חיזוק' חדש, אשר ינהל את 
אתר האינטרנט המתחדש שלנו. עם כניסתו לתפקיד 

אציג אותו בפניכם.
מנהל אתר האינטרנט שלנו יתפקד גם כ'יד ימיני' בכל 
הקשור לעבודת הדוברות בבית החולים. בין היתר, 
הוא יסתובב במחלקות וינסה לאתר סיפורים אנושיים 
יפים ומחממי הלב, על מנת שנוכל להמשיך לספר על 

ההצלחות שלנו.
אנא שתפו עמו פעולה, בדיוק כפי שאתם משתפים 

עמי פעולה בצורה כה יפה ומוצלחת.
מיכל ויינשל שיינמן
דוברת ביה"ח

מכף רגל ועד גב
ד"ר אלן ענר, מנהל המחלקה 
לאורתופדיית ילדים בוולפסון, 
השיב במגזין "לאשה" על 10 
שאלות נפוצות לגבי הבעיות 
שהורים  האורתופדיות 
צריכים להיות עירניים להן, 
מהלידה ועד גיל ההתבגרות.

משחק מוחות בוולפסון
בעיתון "ידיעות חולון" פורסמה כתבה אודות שיקום משבץ מוחי 
באמצעות קונסולת המשחקים Wii במחלקה הנוירולוגית בוולפסון. 
במסגרת הכתבה, תחת הכותרת "משחק מוחות", הסביר מנהל המחלקה 
פרופ' יאיר למפל כי באזור השפלה קיימים מקרי שבץ רבים יותר ביחס 
לאזורים אחרים בארץ, וכי הגיל הממוצע בו עלול להתרחש שבץ מוחי 
הולך ויורד. לצד זאת, הכתבה מספקת מידע מעודד, כאשר פרופ' למפל 
ואריה ליברמן, מנהל שירות הפיזיותרפיה בוולפסון, מספרים בה על 
התקדמות הרפואה בטיפול בשבץ מוחי בשנים האחרונות ומדגימים 
את יתרונות הטיפול הייחודי בוולפסון, המשלב משחקי 'מציאות 

מדומה' ומעודד לפעולה את תאי המוח הבריאים והפעילים.

נועם חזר לחיים
נועם בן השלוש חזר לתפקוד מלא בזכות טיפול רפואי 
שקיבל במרפאת מג"ן בוולפסון. ד"ר לובה בלומקין, 
נוירולוגית ילדים ומנהלת המרפאה להפרעות תנועה 
בילדים בבית החולים, אבחנה כי מדובר במחלה נדירה 
בשם אנצפליטיס - דלקת מוח חריפה שבמסגרתה תוקפים 
נוגדנים את רקמות הגוף ובהן גם המוח. ד"ר בלומקין 
טיפלה בנועם באמצעות סטרואידים ותרופות המשמשות 
גם לכימותרפיה, וכעת הוא יכול לתפקד באופן כמעט 
מלא."קיבלתי את הילד שלי בחזרה", אמרה אימו של 
נועם ל"ידיעות אחרונות", "ד"ר בלומקין היא כמו משפחה".

מבט - ערוץ 1, 6.8.12

ידיעות חולון, 7.9.12לאשה, 3.9.12

ידיעות אחרונות, 6.9.12
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הבעיותלגבישאלות10עלעונה"וולפסון",הרפואי

להן,ערנייםלהיותצריניםשהוריםהאורתופדיות

ההתבגרותני^ועדמהלידה

רומןצפורהמאת

הינקותגיל

שניתינוקלינולדו.
/גושים?מהאגודלים.

polydactilyאצבעות״ריבוי

חלקיתאושלמהבהכפלהלהופיעיכול
הבוהןשלוכןביד,הזרתאוהאגודלשל

האחרותבאצבעותברגליים.הזרתאו

שכי־התופעהשכיחה.פחותהתופעה

חה

$TS1$שכיחה$TS1$

$DN2$שכיחה$DN2$בעיקרלידות,מאותלחמשאחת
ברובגנטית.תורשההסיבה:בנים.אצל

בטי־צורךאיןהמקרים,שלהמכריע

פול
$TS1$בטיפול$TS1$

$DN2$בטיפול$DN2$אינוהדברכ־הלידה,אחר־מירי

אסתטיתבעיהזוולרובלתינוקמפריע

ממליציםאינםהרופאיםכן,עלבלבד.
במק־שנה.בןשהתינוקלפנילנתח

רים

$TS1$במקרים$TS1$

$DN2$במקרים$DN2$,נוספתאצבעיששבהםפשוטים

כשישבניתוח.אותהכורתיםשלמה,

מו־הניתוחמוכפלת,אועבהאצבע

רכב

$TS1$מורכב$TS1$

$DN2$מורכב$DN2$,עודףחלקלכרותצריךכייותר
לאןאגב,תקין.מראהעםאצבעולייצר
הנרישבעלהאנגליהמלכתבוליין,

היהראשה,אתלערוףציווההשמיני

נוסף".אגודל

לעשותוזוזליציםלמה
פרקיסאונדאולטרה
בגיללתינוקותירכיים
שבועות?שישה

מפרקבהתפתחותהפרעה"בגלל

ילודים,לאלף5.4כ־ששכיחותההירך,
ייוולדוילדיםמאותשכמהשאומרמה

התופ־הבעיה.עםשנהמריבישראל

עה
$TS1$התופעה$TS1$

$DN2$התופעה$DN2$מאשרשלושהפיבבנותמופיעה

כלל,בדרךתורשתית,הסיבהבבנים.
מצבנוספים:סיכוןגורמיקיימיםאך

מצגכלרוחב)עכוז,בלידההעובר

שיגרוםדברוכלראש(מצגשאינו

)תאומים,האםברחםלצפיפות־־תר
ישאבלשפית.מימיעוטשלישיות,

גורםללאמהבעיהשסובליםילודים

כלשהו.סיכון
אחרימידילדים,רופא"בבדיקת

הזה.בנושאגםתינוקכלנבדקהלירה,

אפשר־הסיתחמור־םבמקריםרקאבל,

ידנית־קלי־בבדיקההבעיהאתלגלות
נית

$TS1$ידניתקלינית$TS1$
$DN2$ידניתקלינית$DN2$,שנעשיתהבדיקהכמופשוטה

מד־הלידה״,אחרימידשגרתיבאופן

ג־ש

$TS1$מדגש$TS1$

$DN2$מדגש$DN2$שבועותבגיל״גםענר.ד״ר
אתפשוטהידניתבדיקהתגלהלא

באולטרהצורךישולכןהמקרים.כל
איןמזיקה,לאקצרה,בדיקהזוסאונד.

במי־מסוכנת.אינהוהיאקרינהבה

דה

$TS1$במידה$TS1$

$DN2$במידה$DN2$התוצאהכלל,תטופללאוהמחלה

הירך,שלוקבועהמלאהפריקהתהיה

ונ־קשהצליעההרגל,שלקיצורעם

כות,

$TS1$,ונכות$TS1$

$DN2$,ונכות$DN2$הזההמצבהמודעותבזכותאבל

לא־מאודחשובבארץ.כיוםקייםלא
בחן

$TS1$לאבחן$TS1$
$DN2$לאבחן$DN2$שלושהלגילמתחתהמחלהאת

בדרךבהלטפלאפשראזכיחודשים,

וכמ־9590מעלהצלחהובאחוזיפשוטה

עט

$TS1$וכמעט$TS1$

$DN2$וכמעט$DN2$סיבוכים.ללא

עדמוקדמת,אבחנהנעשתה״אם
נעשההטיפולחודשים,שלושהגיל

עלהמותקןרצועות,מתקןבאמצעות
ביממה,שעות24למשךהתינוקגוף

אחו־ובעללהתפתחותמפריעאינו

זי

$TS1$אחוזי$TS1$

$DN2$אחוזי$DN2$הטיפולזמןגבוהים.מאודהצלחה
חו־שלושהכאלהבמקריםהממוצע

דשים.

"במקרים

$TS1$חו"במקרים$TS1$

$DN2$חו"במקרים$DN2$והמ־התעכבהשהאבחנה

פרק

$TS1$והמפרק$TS1$

$DN2$והמפרק$DN2$מסוברהטיפולממקומו,יצאכבר
רגלייםמתיחתכללבדרךוכולליותר

ולאחרשבועות,מספרלמשךבאשפוז,
ני־בחדר)המותקניםגבס׳׳מכנסימכן

תוח,

$TS1$,ניתוח$TS1$

$DN2$,ניתוח$DN2$שלושהלמשרכללית(,בהרדמה
זהבט־פולההצלה־אחוזיחודשים.

יותר,רביםוהסיבוכיםיותרנמוכים

ער־יהיושהוריםשרצוישאומרמה
ניים

$TS1$ערניים$TS1$
$DN2$ערניים$DN2$חייובחודשיכבראפשריתלבעיה

התינוק".שלהראשונים
והחוקר^

ו—

מוחותמשחק
שבץנפגעשלהשיקוםמהליךכחלקwu'ווי'המחשבבמשחקלהשתמשהחלה׳וולפםון׳חוליםבביתהנוירולוגיתהמחלקה

במוח״פעילוםשעחוןהבחאשהתאשאתמעודד״המשחקהפיזחתרפהשוחתמנהלמוח

ומאושפזיםמוחיאירועשעברוחולים

בשיטהמטופלים׳וולפםון׳חוליםבבית

המח־במשחקמשחקיםהםדופן:יוצאת

שב

$TS1$המחשב$TS1$

$DN2$המחשב$DN2$׳ווי׳הפופולריWii,)מתהליךכחלק
השיקום.

לפופו־שהפךילדיםמשחקהואה׳ווי׳
לדי

$TS1$לפופולדי$TS1$
$DN2$לפופולדי$DN2$האטרקציההאחרונות.בשניםביותר

בי־טמונה׳ווי׳משחקישלביותרהגדולה

כולתו
$TS1$ביכולתו$TS1$

$DN2$ביכולתו$DN2$עםחוטים,ללאלפעולהמכשירשל
היוצ־תלת־מימדיותתמונותשלמערכת

רות

$TS1$היוצרות$TS1$

$DN2$היוצרות$DN2$פעילהשחקןחי.שידורשלתחושה
משחקביןבשילובשמדוברכךשלב,בכל

ספורטיבית.לפעילותמחשב
אתוהבאתיתקציבהיהלא״בהתחלה

אתשראולאחרשלי.הילדיםשלה׳ווי׳

וק־תרומהקיבלנוהחוליםבקרבההצלחה

נינו

$TS1$וקנינו$TS1$

$DN2$וקנינו$DN2$מנהלמספרהמשחק״,אתלמחלקה
לי־אריהב׳וולפסון',הפיזיותרפיהשירות

ברמן.

$TS1$.ליברמן$TS1$
$DN2$.ליברמן$DN2$התאיםאתמעודדלמעשה״המשחק

דורשהואבמוח.פעיליםשעדייןהבריאים

כמופעולות,שלמגווןלבצעמהמטופל

שיוויגםובנוסףתנועה,תכנוןדיוק,כיוון,

הגוף״.עלושליטהמשקל
ב׳וולפסון׳,הנוירולוגיתהמחלקהמנהל
מספרלפניהשתתףלמפל,יאירפרופסור

השי־הוצגבוהברית,בארצותבכנסחודשים

מוש

$TS1$השימוש$TS1$

$DN2$השימוש$DN2$בחוליםלטיפולכאפשרות׳ווי׳במשחק
הטכנו־אתלהביאוהחליטמוחי,שבץלאחר

לוגיה

$TS1$הטכנולוגיה$TS1$

$DN2$הטכנולוגיה$DN2$יצירתיים,להיות״ניסינוהחולים.לבית

חומרמתןשהואהסטנדרטי,לטיפולובנוסף

להשתמשהתחלנוהדם,קרישאתשממוסס
מקו־עודישמחשב.משחקישלבטכנולוגיה

מות

$TS1$מקומות$TS1$

$DN2$מקומות$DN2$ה׳ווי׳,במשחקשימושעושיםבהםבארץ
כברשימושבועושיםאנחנוכאןרקאבל

הטי־לגביהשבץ״.לאחרבלבדספוריםימים

פול
$TS1$הטיפול$TS1$

$DN2$הטיפול$DN2$״הזמןלמפל:פרופ"אומרהמוחיבשבץ
שניםעשרלפניעדמאוד.חשובפקטורהוא

מועברהיהמוחישבץעםמגיעשהיהמטופל
בשניםלטוב.מקוויםהיווהרופאיםלמחלקה

שלהחשיבותאתמביניםהרופאיםהאחרונות
ומ־החולהאתמיידבודקיםהזמן,פונקציית

תחילים
$TS1$ומתחילים$TS1$

$DN2$ומתחילים$DN2$.יעלשמצבייווצרשלאכדיזאתבטיפול

יתדר־ומצבובמיוןשעתייםישההשהמטופל
דר,

$TS1$,יתדרדר$TS1$
$DN2$,יתדרדר$DN2$הייתהשהתוצאהלומרנוכלבדיעבדורק

מצייןלמפלפרופ'שונה״.להיותיכולה
לעומתשבץמקרייותרישהשפלהשבאיזור
אחוזבחמישה״מדוברבארץ.אחריםאיזורים

מקרישיעורשלנובאיזורואילוהארץ,בכל
גםאחוזים.לעשרהומגיעכפולהמוחיהשבץ

לבמחלותבשלויורדים,הולכיםהגילאים
נו־ומאפייניםאליהן,מודעיםלאשאנשים

ספים

$TS1$נוספים$TS1$

$DN2$נוספים$DN2$צעי־ועוד.בסמים,שימושעישון,כמו
רים

$TS1$צעירים$TS1$
$DN2$צעירים$DN2$הם70לגילהגיעולאעודשכלחושבים

נכון".לאממשזהאבלבסדר,

יעלשנ

המוחיהשבץמקרישיעורשלנובאחורואילוהארץ,בכלאחוזבחמישה״מדוברבארץ.אחריםאחותםלעומתשבץמקריותרושהשפלהבאחור

נכון"לאממשזהאבלבסדר,הם70לגילהגיעולאעודשכלחושבשצעיריםויורדים.הולכיםהגילאיםגםאחחש.לעשרהומגיעכפול

יצירתיים״להקת"טסיטלמפל.יאירפרופקואנקסקוביצילום:ליברמןאריהנוהפיזיותרפיסמהבית.המרושבמשחקאתהביאהצוות

לתפקדשבהןאאךאוטיסט״ם","קוןיםשלילדאמרןהרןפאים

ej1JIJltJ-
לסביבהלהגיבללכת,הפסיקלגמרי,בריאכןלפנישהיההילהלהידרדרמצבוהתחילשנהבןהיהנועםכאשר
מחייךשובונועםנדירה,במחלהמדוברכימוולפסוןרופאהגילתהאזאךהתייאשוכברוהרופאיםלבכותואפילו

גאילולתקשד,הפסיק"הוא
ה־בןנועםלבובה".הפר

קופלדנהצילום:

קלנרירון אחרונות"״ידידותכתבקלנרירון

עלענקיחיוךעפלביתמחוץהולךנועם
צוחקמסתובב,הואהשפתיימ.

חו־כמהלפנישרקייאמןלאבאהבה.אמואת

דשים

$TS1$חודשים$TS1$

$DN2$חודשים$DN2$תיפקד.בקושיה-בןהילד

וההת־נועם,עםבסדרהיההכלשנהגילעד

פתחות

$TS1$וההתפתחות$TS1$

$DN2$וההתפתחות$DN2$מאודהיה״הואלגמרי.רגילההייתהשלו

מרעננה.שקדלירוןאמו,מספרתתקשורתי׳/
בבת־אחתשנה,בגילאךהרבה״.וצחקהייר״הוא

ומעיוותיםמחוםלסבולהתחילנועםהשתנה.הכל
שהיה״מילדלסביבה.להגיבוהפסיקבפנים

הזמןשכללילדהפךהואמדברוקצתקופץהולך,

לירון.אומרתבאוויר״,ובוההרועדנופל,
לאינספורנועםאתלקחוהאוניםחסריההורים
בווירוסשמדוברכולםחשבובתחילהרופאים.

והאם־הסי־טיבדיקותגםהביתה.אותםושלחו

אנוז

$TS1$והאםאנוז$TS1$

$DN2$והאםאנוז$DN2$שלmm-.

חילדאח:"קיבלתי
לאבחזרה.שלי
אתלתארלחיכ

iirrnביברוזשע

mmשהD1/3בכל

אותי"אוהבשחלי

המצבהמשיךבינתייםדבר.גילולאאר־איי

ולתקשר,לבכותהפסיק״הואולהידרדר.להידרדר
״העינייםלירון.האםמספרתלבובה״,הפךכאילו
נכ־הואדבר.אמרולאוחייכו,דיברושפעםשלו,

נס

$TS1$נכנס$TS1$

$DN2$נכנס$DN2$.חומה״.בינינועומדתכאילוהרגשתילבועה
אתלאבחןניסיונותשלארוכיםחודשיםאחרי

מירידהנועםסבלהבעיה,

המוטו־בתפקודיםניכרת

לא״אניוהקוגניטיבי.די
"קיבלתישהרגשתימהלתאריכולה

בח/ר/שלישלישלילדליכשאמרו
***qrraאוטיםטיים״,קוויםיש

לירון.אומרת
1Jההרגשהכשה־רקחזרההתקווה

Ql/3למר־בנהעםהאםגיעה
KIHWן*רבבית־החוליםמג״ןפאת

המתמחהבחולון,וולפםון

אחריונוירולוגיות.גנטיותמטבוליות,בבעיות

יל־נוירולוגיתבלומקין,לובהד״רבדיקות,כמה
דים

$TS1$ילדים$TS1$
$DN2$ילדים$DN2$בילדיםתנועהלהפרעתהמרפאהומנהלת

בשםנדירהבמחלהשמדובראיבחנהבוולפסון,

תוק־שבמסגרתהחריפהמוחדלקתאנצפליטיס:

פים

$TS1$תוקפים$TS1$

$DN2$תוקפים$DN2$המוח.אתגםבהןהגוף,רקמותאתנוגדנים

מרכזיםהרבה״אין

שיודעיםבעולםרפואיים
alfuהמחלהאתלאבחן\\

בלומקין,ד״רמסבירהחיל!}ח
הבדיקותאתששלחהלאאני

ffM לקבלמנתעללאוקםפורד~\<1
TS1$$בלו/TS1$$בלו־ד״רתוצאותיהן.את

$DN2$/בלו$DN2$71באמצ-בנועםטיפלהמקץברית

ותרופותסטרואידיםעות721

לכימותר־גםשמשמשותאויתי"הב
פיה.

$TS1$.לכימותרפיה$TS1$
$DN2$.לכימותרפיה$DN2$לדכאהייתה״המטרה

הנוגד־ייצוראתלעצורכדיהחיסוןמערכתאת

נים״,
$TS1$,הנוגדנים״$TS1$

$DN2$,הנוגדנים״$DN2$מסבירה.היא

היאבלומקין״ד״רהיום.עדנמשךהטיפול

זמינהתמיד״היאלירון.אומרתמשפחה״,כמו

הילד״.ניצלעולםבוראובזכותבזכותהועוזרת.
במצ־משמעותישיפורהיהחודשיםחמישהלפני

בו

$TS1$במצבו$TS1$

$DN2$במצבו$DN2$בעניין,סביבולהביטללכת,חזרהואנועם.של
לספור.למדואפילולירוןעםולשחקלדבר

״אניאמו.אומרתבחזרה״,שליהילדאת״קיבלתי
בכלבישעוברתההרגשהאתלתאריכולהלא

כשנכנסנואותי.אוהבשהואליאומרשהואפעם

צע־לילהביאהלרמידהואהחדש,לגןלראשונה
צועים

$TS1$צעצועים$TS1$
$DN2$צעצועים$DN2$רפואיים״.מכשיריםכמושנראים

סובליםשילדיהםלהוריםקוראתלירון
״תמשיכולוותר.שלאמאובחנותלאממחלות
הילדאתמכירים״אתםאומרת.היאלהילחם״,

מכולם״.טוביותרשלכם

R#fe■ ^*~^ W^Kהמבקרבדו״חמסתתרמה

"'Wו^ן u^koככרמלהשריפהאסוןעל
,^i^VBf *■*F1111בךשנקובי

לשחרררוצהגארייורופםקי
ההשמדהממחנותהחיותאתשחח

nil] <n^^^Hוהנם

הרחב"^הלב-■״
rrוולפסון.החוליםבביתואפריקאיםפלסטיניםילדיםמציליםישראליםרופאים

־־

בעיני

$TS1$בעיני$TS1$

$DN2$בעיני$DN2$לפתוחיצליחהואהאםחן.מוצ*כךכללאזהליצמןיעקבהבריאותשרסגן

ו™
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ניקוטין נגד אפילפסיה
בידיעות אחרונות, ב-ynet ובערוץ 10 סוקר 
בהרחבה סיפורה של מיה שחם, צעירה חולת 
אפילפסיה, ששבה לחיים בריאים בעקבות 
טיפול ייחודי במחלקה הנוירולוגית בוולפסון. 
לאחר שסבלה במשך שמונה שנים מאפילפסיה 
קשה ובלתי ניתנת לטיפול, מצאה פרופ' טלי 
ילדים  לנוירולוגית  היחידה  מנהלת  שגיא, 
בוולפסון, פתרון רפואי ייחודי שהציל את חייה 

של מיה: שימוש במדבקות ניקוטין. 

אייטם שאי אפשר לתכנן
האחיות אורטל )23( וענבל )32( ילדו בחדר הלידה 
בוולפסון, זו לצד זו, בהפרש קל של שעתיים בלבד. תודה 
לפרופ' אוסקר סדן, מנהל חדר הלידה, אשר איתר את 
הסיפור האנושי המיוחד, ובזכות תושייתו ומרצו פורסמה 
הידיעה בידיעות אחרונות ואף עלתה כאייטם בתוכנית 
האקטואליה "מהדורה ראשונה" בערוץ 2. במסגרת האייטם 
הקצר ניתן לראות את שתיהן, בחדר שחלקו במחלקת 
היולדות בוולפסון, כשהן מחליפות חוויות על הלידה 
ומספרות כי "בשום אופן לא ניתן לתכנן מראש לידה כזו".

ניתוח גב חדשני - לראשונה בארץ
ניתוח בטכניקה חדשה, שבוצע במחלקה לאורתופדיה, זכה לסיקור 
ב"ישראל היום": במשך שמונה שנים סבלה ליובוב גרנובסקי )52( 
מכאבי גב קשים בשל מספר פריצות דיסק בעמוד השדרה שלה, אך 
אף טיפול לא עזר לה. ד"ר רפאל לוטן וד"ר יגאל ברונשטיין ניתחו 
אותה בוולפסון בהצלחה בשיטה חדשנית, שבוצעה לראשונה בישראל 
ונקראת "אפידרוסקופיה". מסביר ד"ר לוטן: "הניתוח מבוצע בהרדמה 
מקומית, ללא פגיעה בשרירים או בעצמות. זו השיטה היחידה שבה 
ניתן לטפל בפעולה אחת בכמה פריצות דיסק". ותודה לד"ר אלי אדר, 

המנהל הנכנס של מחלקת האורתופדיה, על הסיוע לפרסום הנושא.

דייסה מלוחה... ומסוכנת
מים  מוזר, אבל אמיתי לגמרי:  סיפור 
שלקחו זוג תיירים שווייצרים כמזכרת 
מביקור בים המלח, שימשו בטעות להכנת 
דייסה לבנם התינוק. רק לאחר שהחוויר 
והקיא, הבינו ההורים את הטעות שעשו 
והבהילו אותו לוולפסון. התינוק טופל 
ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בראשותו 
של ד"ר ציון חורי, התאושש ושוחרר 
לביתו בבריאות מלאה כעבור 24 שעות.

מדברים על לופוס
פרופ'  של  הבריאות  בתוכנית 
שודר   10 בערוץ  קרסו  רפי 
גודארד- ג'יזל  ד"ר  עם  ריאיון 
זנדמן, מנהלת מחלקה פנימית ג' 
בוולפסון. הריאיון נסב סביב מחלת 
הזאבת )לופוס( בקרב נשים בגיל 
הפריון, סיבות להופעת המחלה, 
סימפטומים נלווים ושיטות טיפול 

אפשריות.

גלי רדיו נלחמים בגידולים
בעיתון "זמן חולון" מבית "מעריב" פורסמה כתבה אודות טיפול ייחודי 
בוולפסון - צריבת גידולים ממאירים באמצעות גלי רדיו. מדובר בהליך 
המוצע לחולים הסובלים מגידולים ממאירים ברקמות פנימיות )בכליה, 
למשל(, המאפשר להימנע מניתוח פולשני ומספק תוצאות טובות 
והחלמה מהירה. רופאי וולפסון - פרופ' עמי סידי, ד"ר סורין אליאס 
וד"ר איילת וונדל - מסבירים בכתבה כי מדובר בפרוצדורה בתנאים 
סטריליים, שבמהלכה מוחדרת מחט לתוך הגידול ודרכה מועברת 
אנרגיית גלי רדיו היוצרת חום ברדיוס מסוים סביב קצה המחט, 
כאשר בטמפרטורה של 50 מעלות ומעלה נגרם מוות של תאי הגידול. 

ישראל היום, 14.10.12חדשות ערוץ 10, 26.8.12 אתר            , 27.9.12 

ערוץ 10, 21.10.12

ידיעות אחרונות, 29.10.12

זמן חולון - מעריב, 26.10.12

אחיות
לצירים

קלנר,ירון

הקשייםכלאתעברנוביחד,ההריוןכל"היינו

משותף",שלנוהאושרגםועכשיוביחד,
מחולון,23מלכיאורטלאתמולאמרה

וולפסון.בבית־החוליםהבכורבנהאתשילדה
הגדולה,אחותהילדהלפניהבלבדשעתיים

השנייה.ילדתהאת(,32כהן־שורענבל

בוקר.לפנותב־ציריםנתקפנו"שתינו

t7'jrwזוגיובןלוולפסון,מידניגשהאורטל
אתשלקחנואחריבבוקר,רקהגענוואני

יוכלוהילדיםעכשיולגן.הגדולההילדה
אחו־יכפולה".במסיבהביחד,שנהכללחגוג
בחדריםהמאושרותהאחיותנחוהלידה

מחדרהתרוצצהאביבהוהסבתאצמודים,

הלאבלידותדבר.להןחסרשלאלוודאלחדר
בוולפסון,הלידהחדרימנהלגםנכחשגרתיות

ענבללשמאל:מימיןסדן.אוסקרפרופ׳
החדשיםהצאצאיםעםתלכיואורטלכהן־שור

חןיובלצילום:קלנר,ירוןכתב:

HEאעיהלימור
הממסרתחנת

ממאירגידולצריבת"וולפסון":החוליםבביתחדשנילטיפולזכתהמרחובות65בת

הדמיון״אתומגרותמעודדות״התוצאותהרופאים:רדיוגליבאמצעותבכליה

מלמעלה
פרום׳למטה:

מיסידי,ד"ר
וונדלאיילת

וד״רסורין
יאאל

נתאברקצילום:

בגידוליםלטיפולחדשהשיטה
בגליצריבהבאמצעותסרטניים

החו־בביתלאחרונהמיושמתרדיו

לים
$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$כינמסרהחוליםמביתבחולון.״וולפסון״

מורכביםבניתוחיםהצורךאתמונעתזושיטה

ויעילמהירטיפולומאפשרתבטן״,ו״פתיחת
החולהשלמהירהלהתאוששותבמקבילבגידול
בהשוואההאשפוזימישלמשמעותיוצמצום

שנותחו.לחולים

מפעולותחלקהינההשיטהכינמסרעוד
בחוםצריבהשלבטכנולוגיהפולשניותזעיר

הרסעיקרוןעלהמבוססתרדיו,גליבאמצעות

השיטההגוף.בתוךממוקד,באופןבחום,הרקמה

ראשו־כבדבגידולילטיפולבעיקרמשמשת

ניים

$TS1$ראשוניים$TS1$

$DN2$ראשוניים$DN2$וריאות,כליהלגידולי)גרורות(,ומשניים

לגי־מתפתחאךפחותנפוץבשימושונמצאת
דולי

$TS1$לגידולי$TS1$
$DN2$לגידולי$DN2$ושד.אדרנל

טופלהמרחובות,65בתויינשטיין,רוזיליה
גידולבעקבותרדיוגליבאמצעותבוולפסון
התגלהאולטרסאונד״בבדיקתבכליה.ממאיר

השבוע,ויינשטייןמספרתשלי״,בכליהגוש
היתר,ביןלי,הציעוושםלוולפסון״הגעתי

חדשטיפולשזההתברררדיו.גליעםטיפול

אותו.שיעברוהראשוניםהמטופליםביןואני

במיטהכיממהנחתימהטיפול,כשהתעוררתי

אופ־פעמיםמספרנטלתיגב.כאביקצתוהיו

טלגין
$TS1$אופטלגין$TS1$

$DN2$אופטלגין$DN2$חוץדברשוםלקחתילאוזהו,הצורךלפי

טוב״.מרגישהואנימרוצהמאודאנימזה.
בוו־הרנטגןבמכוןרופאהוונדל,איילתד״ר

לפסון,
$TS1$,בוולפסון$TS1$

$DN2$,בוולפסון$DN2$ועוסקתבוולפסוןהפרויקטמארגנתהיא
מקבילצוותעםפעולהבשיתוףבנושאבמחקר

נחום.גולדברגפרופ׳בראשותכרםעיןמהדסה

יומייםארךויינשטייןשלאשפוזהלדבריה,
החו־עצמותבגידוליטיפולשלובמקרהבלבד,

לים
$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$ר״ראומרתעודיום.באותוכברמשוחררים

הרדמהתחתמבוצעעצמוהטיפולכיוונדל

ותחתסטריליים״בתנאיםכללית.אואזורית

לתוךמחט־אלקטרודהמוחדרתהדמיה,הנחיית
היו־רדיוגליאנרגייתמועברתודרכההגידול

צרת

$TS1$היוצרת$TS1$

$DN2$היוצרת$DN2$דהיי־המחט,קצהסביבמסויםברדיוסחום

נו

$TS1$דהיינו$TS1$

$DN2$דהיינו$DN2$מעלות50שלבטמפרטורההגידול.בתוך
הגידול״תאישלמוותנגרםומעלהצלסיוס
וונדל.ד״רמתארת

עושהחורשים,שלושהכלבמעקבאני״כעת
אתויינשטייןמסכמתלרופא״,וחוזרתסיטי

וחושבתזושיטהעלממליצה״אניהחוויה,

המקסימהלרופאהמודהגםאניעדיפה.שהיא

בחום״.עליהוממליצהוונדל,ד״ר
הזה?בטיפולסיבוביםישוונדל,ד״ר

צריבהשלהמשמעותייםהסיבוכים״אחוז

אחו־כשניעלועומדמאודנמוךרדיובגלי

זים,

$TS1$,אחוזים$TS1$

$DN2$,אחוזים$DN2$התערבותדורשיםלאברובםהםגםאשר
במעקבהחולהנשארהטיפוללאחרניתוחית.

חזרהושלילתהטיפולהצלחתאתלוודאכדי

חדש״.גידולהופעתאומקומית

מהתוצאות?מרוצהאת
בטיפוליםלאחרונהרקהתחלנו״בוולפסון

אבלמועט,עדייןהמקריםמספראמנםאלה.
לפעי־הדמיוןאתומגרותמעודדותהתוצאות

לות
$TS1$לפעילות$TS1$

$DN2$לפעילות$DN2$מבחינתדומים.במקריםיותרהרבהרחבה

אצלדקירה.אלאחתךאפילולואיןהחולה,
מבו־ואצליזוזושלאמנתעלמרדימיםילדים

גרים

$TS1$מבוגרים$TS1$

$DN2$מבוגרים$DN2$הצריבה״.בזמןטשטושישלרוב

בעורןירהרח
הרימותמחלקתמנהלאליאס,סוריןד״ר

עושיםואירופהבארה״בכימצייןבוולפסון,

״בארץמעשור.יותרכברבשיטהשימוש
הגיעכשלמזלנולאחרונה,רקהשיטהמיושמת
מאבותאחדמבוסטון,גולדברגפרופ׳להדסה

לעשותהתחלנואנחנוגםמכןולאחרהשיטה,
יעילההשיטהמתאימיםבמקריםשימוש.בה

וסיבוכיםמסובכיםניתוחיםנחסכיםביותר,

ולאחרניתוח,ואיןכאביםאיןניתוחים.של
מסביר.הואמעקב״,רקנדרשמכן

אורולוגיה,מחלקתמנהלסידי,עמיפרופ׳
לפולשנותהינהכיוםהרפואיתהנטייהכימציין

בגוף.שוניםאזוריםלגבינכוןוזהמינימאלית

לאעדנהוגהיהבכליה,גידוליםשל״במקרה

אתמסיריםעכשיוהכליה.כלאתלהוציאמזמן

ומח־מתקדם״בגילמסביר,הואבלבד״,הגידול

לות
$TS1$ומחלות$TS1$

$DN2$ומחלות$DN2$לקיצוריגרוםהגידולאםברורלאנלוות
עדבשלוםיחיהשהמטופלאוהחייםתוחלת
ללאלטפלנוספתאופציהוזוהיימיו,אחרית
מעקבעדייןאיןחדש,יחסיתהטיפולניתוח.
להגידאפשרואילניתוחיםכמוטווחארוך

השי־אבלניתוחים,כמויעילשהואבוודאות

טה

$TS1$השיטה$TS1$

$DN2$השיטה$DN2$ניתוחללאקטניםלגידוליםמענהנותנת

באותולהשתחררניתןמאוד.מהרומתאוששים

במהירות״.לעבודהולשובהיום
לגי־מתאיםהטיפולכימציינתוונדלד״ר
דולים

$TS1$לגידולים$TS1$
$DN2$לגידולים$DN2$לי״זכורשפירים.ולגידוליםממאירים
נערה״שלמספרת,היאבמיוחד״,מרגשמקרה

מספרשהסתובבהלאחראלינושהגיעה16בת

האבחנהדברשלבסופותופת.כאביעםשנים

אחדטיפוללאחרוהנהשפיר.גידולהייתה

שהיאאומרתאמההביתה.חזרההיאבלבד

לשמועגדולכיףזהחדשה.ילדהקיבלהפשוט
בהתרגשות.הרופאהמציינתזה״,את

ממאיריםלאגידוליםשלבמקרהלדבריה,

היאהעדיפותילדים,בקרבהשכיחיםבעצמות,

לעשותמסובך״יותרבעצם.ולגעתלנתחלא
זהאמנםמהעצם.חלקולהוציאפתוחניתוח

אלמנטישעדייןאבלקטן,חלקכללבדרך
עםהעצםוכריתתהעורשלופתיחהחתךשל

בצריבה״בטיפולוונדל,ד״רמסבירההנגע״,

הגידול.לתוךמחטוהכנסתבעורדקירהרקיש
שלכריתהאווהוצאהבעורחתכיםשוםאין
כברמהירה,היאההתאוששותרקמה.אועצם

הביתה״.משוחרריםיוםבאותו
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חורף בריא? זה אפשרי!
כדי לצלוח את החורף ללא מחלות, לא מספיק להתחסן נגד שפעת, להתחבא מתחת לפוך 

ולהתלבש חם • למזון שאנו אוכלים, וזה כבר ידוע, יש השלכות ישירות על החוסן הבריאותי 
שלנו • הכתבה שלפניכם, על תזונת חורף נכונה, הופיעה בגיליון 2 של "העיתון שלנו", שראה 

אור בינואר 2009 • מכיוון שטיפים טובים לחורף הם תמיד רלוונטיים, אנו מביאים אותה שוב - 
כדי שגם את החורף הזה נעבור כולנו בשלום

מאת סיגל אלפסה, המחלקה לתזונה ודיאטה

החורף כבר כאן, ואיתו גם החשיפה למחלות. כדי למנוע את התפתחות מחלות 
החורף והשימוש באנטיביוטיקה, כדאי לדאוג מבעוד מועד לחיזוק מערכת החיסון 
של הגוף. שינה מספקת, פעילות גופנית ובעיקר תזונה נכונה יעשו היטב את 

העבודה. לפניכם מספר כללים לתזונה המתאימה לימי החורף הקרים:

איך נתבל את החורף
תבלינים מחממים נוספים הם הל, ציפורן, זנגביל, כמון, פפריקה מתוקה, פלפל 

חריף, צ'ילי, ג'ינג'ר ורוזמרין. מומלץ להוסיפם לתבשילים או לחליטת צמחים. כדאי 
להימנע משימוש בצמחי תבלין כמו נענע ומנטה, הנחשבים לתבלינים מקררים.

תבלינים רבים משמשים כקוטלי חיידקים וידועים ביכולתם לחמם את הגוף, ולכן 
כדאי לצרוך אותם בשפע. השום, למשל, הנקרא גם "האנטיביוטיקה הטבעית", 

הוא חומר מחטא ומחמם ויעיל כמייבש ליחה. אורגנו הוא צמח תבלין 
בעל יכולת לחימה בחיידק הסטרפטוקוקוס.

 הצטננתם?
יש תפריט

מדי יום מומלץ לאכול גביע או שניים 
של יוגורט "ביו"' כיוון שחיידקים פרוביוטיים 

משפרים את תנגודת הגוף. אם בכל זאת 
"מתגנבת" תחושת הצטננות, מומלץ 

להוסיף לתזונה אכיניציאה - צמח המפעיל 
את הפאגוציטים בדם, שהם החיילים 

הלוחמים בשירות המערכת החיסונית. 
אין צורך לקחת אכיניציאה כמניעה, 

אלא רק כשמתחילה תחושת ההצטננות. 
ניתן להוסיף גם פרופוליס - שרף צמחי 
הנאסף על-ידי הדבורה וידוע בתכונותיו 

האנטיבקטריאליות, אבץ - הידוע ביכולתו 
למגר חיידקים ווירוסים, בעיקר של הגרון, 

ומוצרי תמצית סמבוק - שיח הידוע 
ביכולתו למגר את נגיפי השפעת.

ולמנה אחרונה: טיפ 
את סקירתנו הקצרה נסיים בטיפ שלא קשור ישירות 

לתזונה: בבית, במקום העבודה או בכל מקום אחר 
שבו יש ריכוז גבוה של בני אדם, המגדיל את הסיכון 

להידבקות, כדאי לטהר את האוויר באמצעות כמה טיפות 
של שמן אקליפטוס או שמן לבנדר, המוזלפות למבער או 

למפיץ אדים. צמחים אלה ידועים בתכונותיהם האנטי-
ויראליות. כמו כן כדאי לפתוח מעט את החלונות כדי 

לאוורר את החלל. והעיקר, שנהיה בריאים!

לאכול מאוזן - וחם!
במיוחד בחורף חשוב להקפיד על אכילה מאוזנת, המכילה 

את כל אבות המזון תוך העדפת מזונות חמים. רצוי 
 להעדיף מזון מבושל ולהרבות במרקים ובשתייה חמה.

על פי הרפואה הסינית, ישנם מזונות חמים וקרים 
מבחינה אנרגטית, ולכן נעדיף מזונות מחממים בחורף. 

מומלץ להרבות באכילת קטניות: חומוס, שעועית לבנה 
ועדשים הנחשבים כמזון תומך לעונה הקרה. לעומת 
זאת, יש להפחית את צריכתם של מזונות קרים כמו 

 גלידות, ולשתות משקאות קלים ומים בטמפרטורת החדר.
בקבוצת הדגנים כדאי להעדיף דגנים מלאים: חיטה, שיפון, 

אורז, קינואה ושיבולת שועל. מומלץ להכין דייסות מתובלות 
בקינמון, אשר נחשב לתבלין מחמם.

 ויטמינים
ושאר ירקות

במיוחד בחורף חשוב להקפיד על צריכת 
פירות וירקות במגוון צבעים, ולהרבות 

בירקות כתומים הידועים כמחזקים, כמו גזר, 
דלעת ובטטה.

ויטמין C ידוע בכושרו לחזק את המערכת 
החיסונית ולמנוע זיהומים, ולכן מומלץ 

להגביר את צריכתו. המקורות העשירים 
לוויטמין זה הם פלפל אדום, קיווי, עגבניות, 

פירות הדר, רימון, תותים, תפוחי אדמה, 
בטטה, ירקות ועלים ירוקים.

במקביל חשוב להפחית בצריכת סוכרים 
פשוטים וחטיפים, הידועים כמחלישים את 

 הגוף. 
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פנימית ג' מחזירה את הסטודנטים הביתה

פרופסור לטניס
פרופ' קובי בר, מנהל יחידת רפואת האם והעובר באגף 
נשים ויולדות, הוא מומחה להריונות בסיכון גבוה. כדי 
לפרוק את המתח והאינטנסיביות של שעות העבודה, 
הוא מחליף בשעות הפנאי את החלוק הלבן בבגדי 
ספורט לבנים ואוחז במחבט הטניס. עבור פרופ' בר, 
טניס הוא יותר מתחביב: הוא משתתף בתחרויות טניס 
במסגרת טורנירים ארציים ובינלאומיים, וכן בתחרויות 
הטניס לרופאים המתקיימות פעמיים בשנה. בחודש 
ספטמבר האחרון השתתף פרופ' בר בתחרות הטניס 
בעיירת הנופש האיטלקית מילנו-מריטימה, על חוף הים 
האדריאטי, הוכיח שוב את יכולתו הגבוהה ואת עוצמות 
חבטות ההגשה שלו, ואף זכה במדליה. יש לנו פרופסור 
אלוף, לא רק מתחת לחלוק הלבן אלא גם בספורט הלבן!
שולמית קלמן

ד"ר אלי אדר מונה 
המחלקה  למנהל 
לאורתופדיה במקום 
הנדל  דוד  פרופ' 
לגמלאות.  שפרש 
ד"ר אדר עובד כרופא 
בוולפסון  אורתופד 
עד  הקמתו.  מיום 
1997 היה סגן מנהל 
המחלקה לאורתופדיה ועד לאחרונה כיהן 
כמנהל היחידה לרפואת ספורט במחלקה. 
הוא בוגר ביה"ס לרפואה באוניברסיטת 
הישראלי  באיגוד  חבר  תל-אביב, 
לאורתופדיה ובחברות הישראליות לכתף, 
לכירורגיה של כף היד, לכירורגיה של 
הברך וארתרוסקופיה. השנה נבחר למורה 
מצטיין מטעם החוג לאורתופדיה בפקולטה 
לרפואה בתל אביב. מזה כ-30 שנה הוא 
מרצה בביה"ס לסיעוד וולפסון ומעביר 
הרצאות והדרכות בחו"ל בנושא ניתוחי 
כתף. במקביל ממשיך ומתנדב בשירות 

מילואים בצה"ל. 

היאט  הנרי  ד"ר 
מונה למנהל המכון 
את   . האונקולוגי
בוולפסון  עבודתו 
החל ד"ר היאט בשנת 
1985 ועד לאחרונה 
כיהן כסגן מנהל המכון 
בבית  האונקולוגי 
החולים. הוא מחליף 
בתפקיד את המנהל היוצא של המכון, 
ד"ר יוסף ברנר, שפרש לגמלאות. ד"ר 
היאט, יליד טוניסיה, עלה לישראל בשנת 
1975 לאחר שסיים את לימודי הרפואה 
בפאריס. הוא שירת בצה"ל כרופא צבאי 

והתמחה באונקולוגיה. 

ללידיה ריחני, מנהלת שירותי הסיעוד, 
מערכות  מנהל  לימודי  לסיום  ברכות 
בריאות בהצטיינות ולרגל קבלת התואר.   

מפגש על המסלול
מרוץ אייל ל-15 ק"מ, אחת מתחרויות הריצה הידועות בארץ, הפגיש השנה על אותו מסלול את 
דסטאו סוונך, איש מחלקת המשק בוולפסון, את ד"ר רם קרנר, רופא במחלקת נשים בבית החולים, 
ואת אורן שריג, העורך של "העיתון שלנו". דסטאו, מבכירי הרצים התחרותיים בארץ, משתתף במרוץ 
אייל מדי שנה, ואף זכה בו פעמיים במקום הראשון הכללי )בשנים 2007 ו-2010( ובארבע פעמים 
נוספות במקומות 3-2. המרוץ נערך השנה בעיצומם של ימי מבצע "עמוד ענן", והתקיים למרות ירי 
הטילים על גוש דן שהחל יומיים קודם לכן. הפעם סיים דסטאו במקום השמיני מתוך למעלה מ-2,200 
רצים, בעוד שבנו הצעיר, מאור בן ה-12, השתתף גם הוא במרוץ בפעם הראשונה במסגרת מקצה 
הילדים ל-2 קילומטר. ארבעתם צולמו בטקס הסיום של המרוץ על ידי אורנה, אשתו של ד"ר קרנר, 
שהשלימה גם היא את מקצה ה-15 ק"מ ברחובות רמת השרון ובשבילי הפרדסים שסביב העיר. 

הקיץ הזה הוא "קיץ אקדמי אירופי" במחלקה פנימית 
ג' בוולפסון:  המחלקה מלאה בנוכחותם החיובית של 
סטודנטים ישראלים לרפואה אשר למדו בכל רחבי 
אירופה - בהונגריה, סלובקיה, גרמניה, ליטא, רוסיה, 
איטליה ועוד. עבור מנהלת המחלקה, ד"ר ג'יזל גודארד-

זנדמן - כמי שעלתה לארץ בגיל 17 והחליטה לקשור 
את חייה עם ישראל - אחת המשימות החשובות 
ביותר היא לעודד סטודנטים שלמדו רפואה בחו"ל 
לשוב לישראל ולעבוד בבתי החולים כאן, ובמיוחד 
בוולפסון, כמובן. "אני תמיד מעבירה מסר, שכל מי 
שלמד בחו"ל צריך לחזור לישראל ולעסוק כאן ברפואה, 

אחרת זהו הפסד למדינה שלנו", אמרה ד"ר גודארד-
זנדמן לעיתון "זמן חולון" של מעריב, "הסטודנטים 
לומדים בחו"ל מכיוון שיש מספר מקומות מוגבל בארץ 
ללימודי רפואה". היא עצמה, כמנהלת מחלקה, משמשת 
בוולפסון כמדריכה ראשית של הסטודנטים, דבר שלרוב 
אינו מקובל, והסטודנטים, מצידם, יודעים להעריך זאת. 
"כולי תקווה שהם יחזרו לארץ כסטאז'רים או כמתמחים, 
זו היוזמה שלי", היא מצוטטת בכתבה, "אני אוהבת 
ללמד וזו הדרך שלי להראות את הפנים של וולפסון 
ולעודד אותם לשוב לכאן". אין ספק, מגיע לה מקום 

של כבוד במדור "מפרגנים"!

ד"ר ג'יזל גודארד-
זנדמן: "כל מי 
שלמד רפואה 

בחו"ל צריך לחזור 
לעבוד בארץ"

מינויים חדשים
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www.a-rubi.co.il אחוזות רובינשטיין1-800-400-800

בדיוק מתחת לבית שלי!"
"איך הם ידעו לשים את כל הדברים שאני צריכה בחיים 
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רשת הדיור המוגן הפרטית המובילה בישראל
לברור פרטים נוספים התקשרו לאחוזת ראשונים: 03-9626211

בישראל. המוביל  המוגן  הדיור  בית  היא  ראשל"צ,  במערב  הממוקמת  ראשונים  אחוזת 
סופרמרקט, הכל:  בו  שיש  גדול  מסחרי  מרכז   - ראשונים"  "מרכז  מעל  בנוייה  האחוזה 
בית מרקחת, דואר, מסעדות, בנק, חנויות ובתי עסק. המרכז כולל גם את "ראשונים מדיקל סנטר" 
ובו מרפאות ומעבדות של כל קופות החולים, רופאים מקצועיים, מרפאת שיניים ומכון פילאטיס.
ראשל"צ. מערב  של  הים  ולחוף  הגדולים  לקניונים  דקות  תוך  ויציאה  תת-קרקעי  חניון 

והכל - במרחק לחיצה אחת על כפתור המעלית!

אחוזת ראשונים, לגור מעל מרכז העניינים
 מתחם חנויות  בתי קפה  מרכז רפואי  סניף דואר  כל קופות החולים

הנחשול 30 נווה-ים ראשל"צ
שם נרדף לדיור מוגן

‰ÓÊ‰
צוות אחוזת ראשונים מתכבד להזמינכם

לאירוע חגיגת ראשונים
לתיאום מועד ואישור השתתפות

אנא התקשרו 03-9626211
נשמח לראותכם, צוות אחוזת ראשונים


