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בנק יהב משתלם

לכולם!

ואם אני
רקדנית פלמנקו?
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בנק יהב מזמין את כולם ליהנות
מהבנקאות המשתלמת בישראל

<   חשבון ללא עמלות עו"ש 
<  הלוואה עד 100,000 ₪  בריבית "פריים" + 1%, עד 10 שנים.
   אפשרות לדחיית תשלום הקרן במשך חצי השנה הראשונה 
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הלוחמים 62 אנו לשרותכם בסניף וולפסון ביה"ח וולפסון,
ימים א', ג', ד'  8:30-13:30 • ימים ב', ה'  15:00-17:00, 8:30-13:30

כל האמור בפרסום זה, לרבות מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין, לנהלי 
ולתנאי הבנק ולאישורו. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. למפקידי משכורת חודשית של 5,000 ש"ח ומעלה.

הכי משתלם בשבילך חג אביב שמח
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...ועוד בגיליון

חברי המערכת: ד"ר יצחק ברלוביץ, ד"ר עוזי רביב, 
אסתר שלום, אהובה פרידמן, 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
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ניסן תשע"ה

העיתון שלנו
מגזין עובדי וולפסון

המרכז הרפואי
ע"ש אדית וולפסון

director@wolfson.health.gov.il : לתגובות והעברת חומרים

האחים 
והאחיות 

שלנו
תוכנית ייחודית לבני העדה 

האתיופית נפתחה בבית 
הספר לסיעוד וולפסון.

על התוכנית והמסע המפתיע 
שנערך בעקבותיה – 

קראו בעמ' 23
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וולפסוניוז
חדשות המרכז הרפואי

לוח מודעות
הטור של רינת הירש

טוב לדעת
על גילוי מוקדם וטיפול תומך

מקדמים בריאות
קידום הבריאות עולה מדרגה

תודה, וולפסון
מכתבי תודה ממטופלים

על מפת התקשורת
כתבו עלינו, דיברו עלינו

היה לי חבר...
פעילות עמותת ידידי ביה"ח

הסיעוד בשטח
אחיות וולפסון מדווחות

עובדות ועובדים יקרים,
שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא, ואתו סימני 

פריחה ולבלוב.

פריחה לא רק בטבע – אלא גם בבית החולים שלנו.

בשנה האחרונה עברנו כולנו הליך מיוחד במינו, הליך של 
בקרת תו תקן אמריקאי של ה-JCI אשר שינה את פני בית 

החולים ושינה רבות גם אצל כל אחת ואחד מאתנו.

שדרגנו מערכות ותשתיות, הוצאנו נהלים, הטמענו אותם 
בעבודה היומיומית במחלקות ובמשרדים, הפנמנו את חשיבותם 

של נושאים כמו איכות הטיפול, בטיחות המטופל, רשומה רפואית, ניהול הטיפול התרופתי, 
כיבוי אש, ניטור טמפרטורה, תהליכי עבודה מובנים, ומעל הכול – היכולת לעבוד ביחד: 

רופאים, אחיות, עובדי מנהל ומשק ועובדים פארא-רפואיים.

כל אלה הפכו לשגרת עבודה מבורכת, טובה ויעילה.

לכל אחת ואחד מכם הייתה תרומה גדולה להצלחת בית החולים בקבלת התקן, ואני מודה 
לכם על כך. על עבודתכם המאומצת, על ההכרה בחשיבות התהליך ועל השעות שהשקעתם.

אנא מסרו את תודתי והערכתי גם לבני משפחותיכם, אשר בתמיכתם אפשרו לכם לעשות 
את העבודה ולהשקיע מעל ומעבר ליום העבודה השגרתי.

בברכת חג שמח,

ד"ר יצחק ברלוביץ
מנהל המרכז הרפואי



המרכז הרפואי וולפסון קיבל את ההסמכה הבינלאומית 
 – JCI-לתקן "איכות ובטיחות ברפואה" מטעם ארגון ה
גוף ההסמכה המוביל בעולם לבתי חולים. התקן מאשר כי 
וולפסון עומד בסטנדרטים המחמירים ביותר של איכות 
הטיפול ובטיחות המטופל וכי כל הפעילות בו נעשית 
באופן בטוח ומתואם, על בסיס ההנחיות והידע המדעי 

הנרחב והמעודכן ביותר הקיים כיום. זה לא היה קל, 
אבל שווה: בתום תהליך הסמכה ארוך ומאתגר, וולפסון 
מצטרף לנבחרת איכותית של בתי חולים מובילים בארץ 
ובעולם המוסמכים לתקן היוקרתי. מעכשיו, זה מחייב 
את כולנו!  לכתבה על חוויות האקרדיטציה שלנו, 

ראו עמ' 10–11

בתחילת 2015 נכנסו לתפקידם שלושה מנהלי מחלקות חדשים בוולפסון:  
פרופ' יעקב בר – מנהל אגף נשים ויולדות, ד"ר אלכסנדר ציביאן – מנהל 
המחלקה לאורולוגיה, וד"ר רון דבי – מנהל המחלקה לנוירולוגיה. זו 
ההזדמנות לברך גם את לימור ששון, שמונתה לאחות אחראית מחלקת 
נשים, ואת שרון שמואלי, שמונתה לאחות אחראית במרפאה לאורולוגיה.

מנהלי המחלקות החדשים נכנסו לתפקידם בעקבות פרישתם לגמלאות 
של שלושה מנהלים ותיקים ומוערכים בבית החולים: פרופ' אברהם גולן 
)אגף נשים ויולדות(, פרופ' עמי סידי )אורולוגיה( ופרופ' יאיר למפל 

)נוירולוגיה(. תודה לפורשים ובהצלחה בדרכם החדשה!
ולהיכרות קצרה עם המנהלים החדשים: 

פרופ' יעקב בר הוא מומחה להיריון בר סיכון ואולטרסאונד מיילדותי 
וגינקולוגי.  לפני כשנה הועלה לדרגת פרופסור מן המניין באוניברסיטת 
תל אביב. בתפקידו האחרון בוולפסון שימש כמנהל היחידה לרפואת 

אם ועובר וממלא מקום מנהל אגף נשים ויולדות.  
ד"ר אלכסנדר ציביאן הוא מומחה לאורולוגיה, העוסק באורולוגיה 
שחזורית ולפרוסקופית. בשנים האחרונות שימש כסגן מנהל המחלקה 
לאורולוגיה ועמד בראש השירות לאורולוגיה שחזורית ואורולוגיה 

לפרוסקופית בבית החולים.

שלושה מנהלי מחלקות חדשים בוולפסון

של  חדש  מודל 
הבריאות  משרד 
פגיות   26 בחן 
שונות בבתי חולים 
הארץ,  ברחבי 
במטרה לתמרץ את בתי החולים לשפר 
ולייעל את הטיפולים והתשתיות בתחום 

הטיפול בפג וביילוד. 
פגיית וולפסון דורגה בקבוצת האיכות 
עם  יחד  ביותר  והגבוהה  הראשונה 
הפגיות בבתי החולים בני ציון, העמק, 
כרמל ומאיר – תעודת כבוד לבית החולים 
שלנו. לקריאת הכתבה סירקו את הקוד 

בסמארטפון. 

פגיית וולפסון – 
בין חמש הפגיות 
הטובות בישראל

ד"ר רון דביד"ר אלכסנדר ציביאןפרופ' יעקב בר

ד"ר רון דבי הוא מומחה לנוירולוגיה ומחלות עצב ושריר – תחום שבו 
התמחה באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. בנוסף לפעילתו השוטפת 
במחלקה לנוירולוגיה בוולפסון, פעל רבות במסגרת מרפאת מחלות עצב 

ושריר בבית החולים.
"מדובר ברופאים מצוינים שהוכיחו את עצמם לאורך שנותיהם בוולפסון", 
אמר ד"ר יצחק ברלוביץ, מנהל בית החולים, "אני גאה שרופאים כגון אלו 

מובילים את המרכז הרפואי שלנו".

חיוך בריא: קריקטורות בבית החולים
בחג החנוכה האחרון התכנסו עובדי וולפסון 
וחברי עמותת הידידים באולם ההרצאות החדש 
לחגיגה כפולה: הדלקת נר חנוכה על רקע 
תערוכת קריקטורות בנושא רפואה ובריאות, 
פרי עפרונו של אדר דריאן, קריקטוריסט 
ותיק ותושב האזור, שטופל בוולפסון. אוצר 
התערוכה, יורם א. שמיר, סיפר על הציורים 
המוצגים בה ועל הקריירה של דריאן, שציין 

מצדו, בגרון חנוק, כי למרות שהציג בלמעלה 
מ-40 תערוכות בימיו חייו, "זוהי התערוכה 
שהכי התרגשתי ממנה". מנהל המרכז הרפואי, 
ד"ר יצחק ברלוביץ, הודה לעמותת הידידים 
על ארגון הערב המשמח ולדריאן על יצירתו 
הפורה: "יום שבו אנחנו לא צוחקים הוא יום 
אבוד", אמר ד"ר ברלוביץ, "הקריקטורות האלו 
נותנות לנו סיבה טובה לשמוח, גם כי זה נותן 
לנו אפשרות לראות את יחסי הרופא והחולה 

מזווית אחרת". 
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האקרדיטציה בידינו! 



אות אומ"ץ הוענק לפרויקט "הצל ליבו של 
ילד" כהוקרה והערכה על פעילותו למען קידומן 
ומעוטות  אוכלוסיות חלשות  וטיפוחן של 

יכולת. את האות קיבלו בשם הפרויקט מנהל 
וולפסון ד"ר יצחק ברלוביץ, וחברת הוועד 
המנהל של העמותה, עו"ד מירה בורנשטיין. 
אומ"ץ הינה תנועה ישראלית 
המשלבת פעילות למען מנהל 
תקין וטוהר מידות בעת ובעונה 
אחת עם סיוע לגופים חברתיים, 
אוכלוסיות חלשות וארגוני נכים 

ונפגעים. 
מהזמרים   , אבידן אסף 
הישראלים המצליחים בעולם, 
הקדיש הופעה לפרויקט "הצל 
ילד". כל ההכנסות  ליבו של 
לטובת  הועברו  מההופעה 
של  האהבה"  יום  "קמפיין 

העמותה. 
דוגמנית  ברקו,  מיכאלה 

ראש העירייה
בוחר בוולפסון

מסורת שיתוף הפעולה בין עיריית בת ים והמרכז 
הרפואי וולפסון קיבלה חיזוק נוסף, במסגרת ביקור 
ראשון של ראש עיריית בת ים, יוסי בכר, בבית 
החולים. ראש העירייה ומשלחתו התקבלו בחום על 
ידי הנהלת המרכז הרפואי והנהלת עמותת הידידים. 
האורחים ביקרו בחדר המיון, במיון לנפגעי תקיפה 
מינית וביחידה לטיפול מיוחד ביילוד. בפגישה סוכם 
להמשיך ולטפח את הקשרים בין הקהילה ובית 

החולים לרווחת תושבי העיר והסביבה.
משמאל: אתי אשכנזי, חברת ועד עמותת הידידים, חנה גוכשטט, מנכ"לית העמותה, ד"ר יצחק ברלוביץ, מנהל 

המרכז הרפואי, יוסי בכר, ראש העיר בת ים ובן חור ירושלמי, יו"ר עמותת הידידים

פרופ' אלישע ברטוב מנהל את המחלקה 
וולפסון  עיניים במרכז הרפואי  לרפואת 
מזה שנים רבות. מעבר למקצועיותו הרבה, 
הוא נודע גם בזכות כישוריו האמנותיים 
המתבטאים בציורים מלאי רגש והבעה. 
שלו   תערוכות  שתי  הוצגו  באחרונה 
במרכז עמיעד ביפו ובגלריה המגדל בתל 
אביב. ניצלנו את ההזדמנות כדי לבדוק 
מקור  ומה  הציור  חדוות  נובעת  מאיפה 
ההשראה שלו. "אמי, מרים ברטוב, הייתה 
סופרת וציירת ושימשה עבורי כמודל לחיקוי", הוא מספר, "מאז ילדותי 
ציירתי ורשמתי". העבודות של פרופ' ברטוב הן בסגנון ריאליסטי, עם 
דגש רישומי. "הקשר הרגשי עם עולם הדימויים נובע מהקשר העולה 
לעתים מזומנות מחיי הקיבוצים, פעם והיום", הוא מספר על מושאי 
עבודותיו, "מעבר לנושא הכללי, אני משתמש במציאות המשתקפת בחיי 
היומיום, בעולם הסייבר ובצילומים היסטוריים, כמקור השראה שממנו אני 
בונה את המכלול האסוציאטיבי המשמש לבניית הציור". פרופ' ברטוב 
שימש כיו"ר ארגון רופאי המדינה, ולאחר שסיים את תפקידו הציבורי 
ב-2012 החל לצייר בתדירות גבוהה יותר ואף עבר הדרכה של הציירת 

עין של אמן: פרופ' ברטוב מציג

ריקי מאייסי לציור בשמן ואקריליק. "הציור בשבילי הוא מקור להנאה", 
הוא מעיד, "אך מהלכו רצוף במאבקים ובהתלבטויות, בחתירה רצופת 

פריצות וספקות אל שלמות שאינה מושגת".
נאחל לפרופ' להמשיך בחתירה זו שמייצרת אמנות מיוחדת, המצליחה 

להעביר תחושות עמוקות, הן מזמנים אחרים והן מחיי השגרה.

מה חדש ב"הצל ליבו של ילד"
העבר הידועה, ביקרה בפרויקט "הצל לבו של 
ילד", פגשה ילדים שהובאו על ידי העמותה 
מארצות שונות כדי לעבור ניתוחי לב מצילי 
חיים בוולפסון )בתמונה( ואף צפתה בניתוח 
של תינוקת קטנה מקניה שביצע ד"ר ליאור 

ששון, המנתח הראשי של העמותה.
את הביקור הובילו פרופ' אריה שכנר, נשיא 
שטרנפלד,  ראוכר  אלונה  וד"ר  העמותה, 

קרדיולוגית ילדים בכירה בוולפסון. 
"הצל לבו של ילד" הינו פרויקט הומניטארי 
בינלאומי שבסיסו במרכז הרפואי וולפסון, הדואג 
לניתוחי לב מצילי חיים ומעקב רפואי לילדים 
ממדינות מתפתחות, ללא הבדלי גזע, דת, לאום, 
מגדר או מצב כלכלי. ב-20 שנותיה הצילה 
העמותה את חייהם של יותר מ-3,500 ילדים 
מ-48 מדינות מתפתחות והכשירה למעלה 

מ-100 רופאים, אחיות ואנשי צוות רפואי.
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לראות את האולם  יפה היה  כך  כל 
מלא וכולם מחאו כפיים והיו ביחד. 
בכיתי. אמרתי לך עולם הפוך, במקום 
לצחוק בוכים כאן. הלוואי שאנשים 
זה  עושים  שאנחנו  מה  שכל  יבינו 
ביחד להיות  היא  והמטרה  אמצעי, 

6

מאת רינת הירש

לוח מּודעּות

מכתב אליך, אלי
"...חבק אותי, לטף אותי ברכות דרך הרוח, הסתכל לי בעיניים שאראה את ניצוצות האור, אחוז 

בידי והובל אותי דרך הסימנים שלך, כמו במשחק 'מצא את המטמון' ששיחקתי כשהייתי ילדה". 
רינת כותבת מכתב – אליו  

אלי שלי, אהובי.
מזמן לא קראתי לך כך. הרבה זמן לא דיברתי אתך. התגעגעתי. 

כל כך הרבה דברים יש לי לספר לך, ושליחה במסרוני SMS או בווטאספ 
מאבדת את כל היופי של שיחה אמיתית. אשמח לראות אותך יותר בסקייפ.
אנחנו לפני פסח, וכרגיל מתחילים הניקיונות. וכשאני אומרת ניקיונות, 
אני מתכוונת שיש לי רצון עז לנקות, אך מה שיוצא זה שאני מעבירה 
את הדברים ממקום למקום. זורקת מיותר ומכניסה חדש, מנקה חלון ואז 

יש אובך, מצחיק, אך אני לא מתייאשת.
אנחנו שוב בזמן בחירות, אז נכון שכל הזמן 
אתה אומר לי שיש לי בחירה חופשית, 
אך מהי בחירה? לבחור בין יד ימין ליד 
שמאל זה כמו לבחור את מי אני אוהבת 
יותר, את אבא או את אימא. לכל אחד יש 
יתרונות וחסרונות, אולי יש מישהו שהוא 
דומיננטי יותר, או שניהם דומיננטיים, אז 
אני אוהבת את שניהם ושניהם עובדים 
נהדר ביחד, אחד מחזק ועוזר לשני, פעם 
ימין ופעם שמאל, כל אחד עושה את מה 

שהוא חזק בו. ככה אני מבינה. אבל זה לא עובד ככה כאן. מוזר. 
אני כותבת לך בפורים. מזג אוויר משוגע, יום אחד חורף, שלג, ולמחרת 
קיץ ושרב, מבוגרים מתחפשים לילדים וילדים הופכים למבוגרים, ומיהן 

הדמויות לחיקוי? אל תשאל. עולם הפוך. 
הגעתי במסע שלי למדינה מיוחדת במינה, כמו ששר אלי לוזון.

כשאומרים כאן מיוחדת זה לא בהכרח מחמאה. יש מילים שאני ממש לא 
מבינה. השפה השתנתה. כשאוהבים מישהו אומרים לו אני שונא אותך, 
כשרוצים שמישהו יתקרב, אומרים לו לך לך, די... אני ממש לא מבינה 
אך לומדת. אולי בגלל זה אני עובדת בוועדת הלסינקי, היחידה לניסויים 

בבני אדם. 
אני חייבת לספר לך משהו מצחיק. המקום שאני עובדת בו נקרא מרכז 
רפואי. המציאו שם אחר לבית של חולים. נמצאים בו גם חולים וגם הקוראים 

לעצמם בריאים. יש מטפלים ויש מטופלים, הם עוד לא הבינו שהם באותו 
צד, כולם. יש נותני שירות ויש מקבלי שירות, הלוואי שיבינו כי הנותן הוא 
מקבל וההיפך, והמעגל של נתינה-קבלה חייב להיות שלם. כולנו חייבים 
לשתף פעולה. אז ניסו ללמד אותנו האמריקאים משחק חדש שנקרא 
אקרדיטציה,  עוד אין לו שם בעברית, אך יש לו שם מקוצר באותיות 
JCI - לך תבין למה התכוונו, וגם גילו שיש המון קיצורים כאלו של מחלות 
שכל אחד מבין משהו אחר, ממש כמו במחשבים, אז המציאו שפה חדשה 
עם מילון מיוחד שחייבים להשתמש בו. 
יש למשחק הרבה חוקים והסברים, יש 
משחקי תפקידים ויש פקחים, כמו שופטים 
בכדורגל או בבית משפט שמסתכלים 

וכותבים.  
ובסוף הם נותנים תעודה. כמו מדליה. 
וניצחנו במשחק. כן, כן. בפעם הראשונה 
כאן לא כל כך הבינו אך בפעם השנייה 
הבינו זאת ובגדול.  כל כך יפה היה לראות 
את האולם בקומה קע מלא ולא היה מקום 
לשבת ומחאו כפיים והיו ביחד. בכיתי. 

אמרתי לך עולם הפוך, במקום לצחוק בוכים כאן. גם אני. 
הלוואי שאנשים יבינו שכל מה שאנחנו עושים זה אמצעי, והמטרה היא 

להיות ביחד. 
אלי שלי, יש לי בקשה אליך, למרות שאני יודעת שאתה עסוק בכל מיני 
עניינים חשובים ברומו של עולם. חבק אותי, לטף אותי ברכות דרך הרוח, 
הסתכל לי בעיניים שאראה את ניצוצות האור, אחוז בידי והובל אותי דרך 
הסימנים שלך, כמו במשחק "מצא את המטמון" ששיחקתי כשהייתי ילדה. 
וכמו שאומרים בסרטים: don’t be a stranger. אל תהיה זר, שמור על 

קשר. דבר אתי. 

אוהבת אותך, 
רינת
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"בקרב נשים יהודיות יש שיעור גבוה מאוד 
סרטן  מוטציה הקשורה להתפתחות  של 
השחלה", אמרה פרופ' טליה לוי מוולפסון 
בכנס בנושא מודעות לסרטן גינקולוגי שנערך 
לאחרונה בחולון.  פרופ' לוי, מנהלת היחידה 
לגינקו-אונקולוגיה בוולפסון ויו"ר החברה 
הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית, ציינה כי 
הגן הבעייתי מופיע אצל כ-2.5% מהאוכלוסייה 
האשכנזית. לדבריה, למי שנושאת את הגן יש 
סיכוי של 80% לפתח סרטן שד ועד 50% לפתח 
סרטן שחלה. "בקרב חולות סרטן שחלה אנו 
מוצאים את המוטציה בגן בקרב 30%–40% 
מהחולות. לכן, יש חשיבות רבה להיות מודעים 
להיסטוריה המשפחתית, ואם יש ריבוי של 

מקרי סרטן במשפחה לעשות בדיקות גנטיות, 
הניתנות לביצוע גם אצלנו בוולפסון. זה חשוב 
מאוד על מנת למנוע התפתחות של המחלה".

בין היתר דיברה פרופ' לוי על טיפולים חדשים 
ואיכותיים לטיפול בסרטן גינקולוגי, ביניהם 
טיפולים המעכבים יצירת כלי דם )אווסטין( וכן 
על טיפול ביולוגי חדש מכוון-מטרה, המיועד 
לנשאיות מוטציה. היא התייחסה בדבריה 
גם לסרטן צוואר הרחם, ודיברה על חשיבות 
ביצוע בדיקות פאפ )משטח צוואר הרחם( 
תקופתיות ומתן חיסון נגד וירוס הפפילומה 
האנושי )HPV( שמאושר היום על ידי משרד 

הבריאות וניתן לנערות בכיתה ח'.
"חשוב להדגיש שאם אנו מגלים את הגידולים 

בשלבים מוקדמים בנשים צעירות, יש גם 
אפשרות לשמר להן את הפריון", ציינה. 
היית שרת  לו  לוי:  ד"ר  נשאלה  בהמשך 
הבריאות, ובעלת תקציב בלתי מוגבל, אילו 
נושאים היית מקדמת בתחום המניעה והטיפול 
בסרטן גינקולוגי? "הייתי מקדמת ארבעה 
נושאים עיקריים", השיבה, "האחד, ביצוע 
בדיקה כוללת לנשים וגברים לנשאות מוטציה 
סביב גיל 30. השנייה, הכנסה של בדיקת גילוי 
HPV במקום בדיקת הפאפ כבדיקה לסרטן 
 HPV צוואר הרחם. השלישית, מתן חיסון נגד
לכלל האוכלוסייה, גם לבנים. והרביעית, קידום 
האפשרות להעניק טיפולים ביולוגיים באופן 

גורף, לכל המטופלות של סרטן שחלה".

"בקרב נשים יהודיות יש שיעור גבוה מאוד 
של מוטציה הקשורה להתפתחות סרטן 

השחלה", אמרה פרופ' טליה לוי מוולפסון 
בכנס בנושא מודעות לסרטן גינקולוגי

"גילוי מוקדם – 
מציל חיים

ומשמר פריון"

העולמי  הבריאות  ארגון  לפי  תומך  טיפול 
)2002( הינו שיפור איכות החיים של חולים 
סופניים ובני משפחותיהם על ידי גילוי מוקדם, 
מניעה והקלה של הסבל הגופני והנפשי. הדבר 
נעשה באמצעות אומדן מקצועי, המורכב ממדדי 
כאב וסימפטומים רלוונטיים נוספים לרבות 

פסיכוסוציאליים ורוחניים. 

יחידה מסוגה: רפואה פליאטיבית בוולפסון
וולפסון הוא הראשון בישראל שהקים יחידה לטיפול תומך, המיועדת לחולים חשוכי מרפא 

המגיעים למיון. כתבתה של חנה מוסקוביץ, מומחית קלינית בטיפול תומך
המרכז הרפואי וולפסון הינו הראשון בארץ 
שהקים יחידה פליאטיבית לטיפול תומך, המיועדת 
לטיפול בחולים אונקולוגיים ובני משפחותיהם 
חשוכות  מחלות  עם  להתמודד  שנאלצים 
 מרפא ומגיעים למיון עקב החמרה במצבם.

היחידה הפליאטיבית הינה מולטידיסיפלינארית 
ומורכבת מרופאה, אחות ועובדת סוציאלית 
שהוכשרו ספציפית למטרת מתן ייעוץ לחולים 
המתקבלים דרך המיון בשעות הבוקר – זאת, 
בשונה משאר המרכזים הרפואיים בארץ, שבהם 
ניתן טיפול פליאטיבי רק במסגרת אשפוז 
במחלקות אונקולוגיות ופנימיות ללא הבחנה 
בין חולים אלו לשאר החולים המגיעים באופן 

שוטף אל חדרי המיון.
הינו  הייחודית  הפליאטיבית  היחידה  חזון 
דחופה:  לרפואה  המרכז  לפעילות  סינרגי 
סופניות  במחלות  לטיפול  הזקוקים  חולים 
יפגשו בצוות רופאים ואחיות ייעודיים כבר 

עם הגעתם למיון. בכך, יתקצרו זמני השהות 
עוברים  אלה  שחולים  מיותרות  ובדיקות 
מבחינה  שאינה  פעילות  משגרת  כחלק 
 בהם ככאלה הדורשים התייחסות ספציפית.
ייעוץ והמלצה מהמיון,  לאחר אבחנה ומתן 
יופנה  או  בקהילה  לטיפול  החולה  ישוחרר 
לאשפוז במחלקה המתאימה לו – זאת על ידי 
מתן הדרכה שוטפת וצמודה וייעוץ מקצועי מלווה 
בשני המקרים. במידה שהחולה ישוחרר, יתואם 
שחרור עם מחלקה מתאימה כמו הוספיס בית 
או יחידות לטיפול בית מטעם קופת החולים, 
בהתאם להחלטת החולה ובני משפחתו. הצוות 
הפליאטיבי כולל את ד"ר טל פטלון – מנהלת  
היחידה הפליאטיבית, חנה מוסקוביץ – מתאמת 
טיפול תומך ואחות מומחית קלינית לטיפול תומך, 
ואת פאולין דורפמן ברנד - עו"ס מומחית בתחום 
הבריאות. פעילות היחידה נעשית בסיוע האגודה 

למלחמה בסרטן.

טוב לדעת
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מתוך הבנה עמוקה של הצורך בקידום בריאות, וראיית בית החולים 
כשגריר בריאות חשוב ובעל יכולות רבות לתרום לבריאות הפרט והקהילה 
כולה, הקימה הנהלת בית החולים ועדה מוסדית לקידום בריאות. הוועדה 
פועלת בראשותם של ד"ר חוליו ויינשטיין ולידיה ריחני וכוללת מומחי 
תוכן בתחומים שונים: ענת לוי – מנהלת שירותי הדיאטה, אריה ליברמן – 
מנהל המכון לפיזיותרפיה, ד"ר פאול רוזמן – סגן מנהל מחלקה פנימית ב', 
יוליה ירושלמסקי – מרכזת חיסוני העובדים וקידום הבריאות, טל בונדי 

– מנהלת תחום ההדרכה, ואורה מורנו  מורה בביה"ס לסיעוד וולפסון.
בית החולים וולפסון פועל לקידום בריאות, תוך שיתוף פעולה רב תחומי 

ובהתאם לאסטרטגיות קידום הבריאות על פי אמנת אוטווה )1986(:
• בניית מדיניות בריאה.	
• יצירת סביבה תומכת בריאות.	
• חיזוק הפעילות הקהילתית.	
• חיזוק מיומנויות הפרט.	
• רה-אוריינטציה של שירותי הבריאות.	

בניית מערך קידום בריאות מוסדי
פעילות מקדמת בריאות בבית החולים וולפסון מתמקדת בשלוש קבוצות 

אוכלוסייה: עובדי בית החולים, המטופלים בבית 
החולים )אשפוז / טיפול אמבולטורי( וקהילה 

המשתייכת מבחינה גיאוגרפית לבית החולים.
מוסדי  מערך  לבניית  פועלים  הוועדה  חברי 
לקידום בריאות העובד והקהילה, המבוסס על 
אסטרטגיות מניעה והתערבות רחבות וממוקדות, 
הנגשת אפשרויות הבריאות הקיימות ויצירת 
אפשרויות בריאות חדשות בשילוב חינוך והסברה, 
תחומים  בשלושת  היא  ההתמקדות  כאשר 

נבחרים: תזונה, ארגונומיה ועישון.
התנהגויות  שינוי  לעידוד  פועלת  הוועדה 

קידום בריאות

קיבלנו את תיק הבריאות
פעילות קידום הבריאות בוולפסון עולה מדרגה – הן מול המאושפזים, הן מול 

עובדי בית החולים והן מול הקהילה שבתוכה אנו חיים. יוליה ירושלמסקי, 
אחות מתאמת מוסדית לבריאות העובד, סוקרת את מה שחדש בתחום הזה

בריאותיות אצל העובדים והמאושפזים וליצירת סביבה תומכת 
בריאות, על ידי שיתוף פעולה רב תחומי המתואם ברמה המוסדית.
בתוך כך, פעילויות חברי הוועדה כוללות הפחתת כמות המלח 
בתזונה של העובדים והמאושפזים והפיכתה של התזונה לבריאה 
יותר; קיום סדנאות ארגונומיה נכונה לעובדים )בשנת 2014 
התקיימו ארבע סדנאות – שתיים לעובדי משק, אחת לעובדי 
מנהל והנהלה ואחת לעובדים שעבודתם כוללת הרמת משאות 
כבדים(; עידוד לשימוש במדרגות – כולל שילוט מקדם בריאות; 

וחיסונים לעובדים בהתאם להמלצות חוזר מנכ"ל 7/13. 

אומרים לא לעישון, כן להנקה
בנוסף, הוועדה עובדת בימים אלה על השלמת מערך מוסדי למניעת 
עישון. במסגרת עשייה זו הוגדרו פינות עישון מוסדרות, מתקיים קשר 
רציף עם פקחי העירייה לאכיפת החוק למניעת עישון, מתוכננות סדנאות 
לגמילה מעישון לעובדים ומטופלים ועוד – כל זאת במטרה להגיע ל"מרכז 
רפואי נקי מעישון". פעילויות נוספות הנעשות בימים אלה הן עידוד 
הנקה על ידי הגדלת מספר יועצות ההנקה, והדרכה מובנית למטופלים 
בעלי תחלואה ייחודית – לדוגמה, הפקת חוברת ייעודית למטופלים אחרי 

אירוע לב המאושפזים בטיפול נמרץ לב.
כמו כן, בית החולים משתתף באופן פעיל בפעולות לקידום הבריאות 
בקהילה, ביניהן ימי בריאות, הרצאות מחוץ לבית החולים, ריאיונות 
עם הרופאים המובילים בתקשורת, חיסוני העובדים במרכזים רפואיים 

פרטיים, כנסים ליולדות ועוד.
חזון הוועדה הוא קיומה של סביבה תומכת ומקדמת אורח חיים בריא, 
שתאפשר לעובדי בית החולים, המאושפזים בו וכלל האוכלוסייה באזור 
לשמור על בריאות מיטבית ולמנוע תחלואה כרונית שנמצאה עבורה 

התערבות מועילה ומבוססת מבחינה מדעית.

"קידום בריאות הינו תהליך 

ות  י ו ל פעי על  המתבסס 

המפחיתות את הסיכון לבריאות 

ומביאות לשיפור רמת הבריאות. 

הוא מהווה אסטרטגיה המקשרת 

בין האנשים לסביבה בה הם 

חיים תוך יצירת סינתזה בין 

בחירה אישית ואחריות חברתית 

לבריאות" )אמנת אוטווה, 1986(.

"קידום הבריאות תומך בפיתוח 

באמצעות  והחברה  הפרט 

אספקת מידע, חינוך לבריאות 

ושיפור מיומנויות החיים. כך הוא 

מרחיב את האפשרויות הזמינות 

של אנשים לשלוט בבריאותם 

ולבחור  ובסביבתם,  האישית 

בחירות המסייעות לבריאותם"  

)אמנת אוטווה, 1986(.

מאת יוליה ירושלמסקי

ארגונומיה – לא פחות חשוב
כחלק מפעילות הנהלת וולפסון לקידום בריאות העובד, התקיימו 

שלוש סדנאות לארגונומיה בבית החולים, המיועדות לעובדי
משק ולעובדי מנהל. את הסדנאות העביר מנהל

הפיזיותרפיה, אריה ליברמן, שהדריך את העובדים
והמליץ להם על תרגילי אימון, כולל הדרכה ייעודית

לאלו העוסקים בהרמת משאות כבדים.





האקרדיטציה שלי
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זרקור על...

האקרדיטציה היא של כולנו – ובתור שכזאת, היא היוותה לא 
רק הישג קבוצתי אלא גם התנסות אישית לכל מי שלקח חלק 

בתהליך: חוויה מאתגרת, אינטנסיבית, לעתים מלחיצה, והעיקר: 
עם "הפי אנד". ביקשנו מכמה מעורבים בתהליך לחלוק איתנו את 
תחושותיהם לגבי תהליך ההסמכה מהזווית האישית והמקצועית 
שלהם. שישה ריאיונות, שלוש שאלות זהות, אקרדיטציה אחת! 

שלקחת איתך הלאה מהתהליך?3. תובנה או מסקנה כלשהי האקרדיטציה? אישי אחד שלך בתהליך 2. חוויה מיוחדת או רגע מיוחדת בעיניך? מעורב בו, ושהייתה לו משמעות 1. מרכיב בתהליך שהיית מה שאלנו 

  "מוטיבציה לעמוד במשימה בכל מחיר" 

יעל אושר | מרכזת אקרדיטציה
מרכיב: בבית החולים הוקמו קבוצות עבודה 
המשותפות לכל הסקטורים. שיתוף הפעולה 
ועבודת הצוות תרמו להתגייסות העובדים בכל 

הרמות ומהווים תשתית לחיזוק הקשר בין ההנהלה לעובדים.
חוויה: החוויה האישית שלי מורכבת מרצף של תמונות של עובדים 
חדורי מוטיבציה לעמוד במשימה בכל מחיר. מהשקעה של עבודה קשה 
ללא לאות, שבסופה פרץ השמחה של הנוכחים באולם למשמע הבשורה 

שעמדנו בבקרה בהצלחה רבה. 
תובנה:  המסקנה העיקרית שלי היא שתהליכי האיכות תרמו ללא ספק 
לשיפור הטיפול, הבטיחות והשירות, לתחושת סיפוק וגאוות יחידה לכל 
עובדי בית החולים. בהזדמנות זו אני מבקשת להביע את תודתי והערכתי 
הרבה לכל העובדים שעמלו רבות והאמינו בתהליך, גם אם הדרך להשגת 

המשימות הייתה ארוכה וקשה.



עוד לא צפיתם? 
רוצים שוב?
כנס-כנסו...

אתם מוזמנים לצפות בסרטון שהופק 
במיוחד ביחידת הדוברות ומתאר 
את הדרך שעברנו עד להגעה אל 

היעד – האקרדיטציה. סירקו את הקוד 
בסמארטפון;  הקישור לסרטון מחכה לכם 
  Wolfson4U בכתבה הראשית באתר
ושוב תודה לגילעד פולדש שהביא כאן 
לידי ביטוי את כישוריו בתחום הצילום 

והעריכה. 
מיכל ויינשל שיינמן
דוברת הרכז הרפואי
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"מרגש לראות את הצוות נרתם למאמץ" 

פרופ' טיבריו עזרי | מנהל מחלקת הרדמה
מרכיב: נהניתי מהאתגר שעמד בפניי בבניית 
תוכנית ההכשרה, הטמעת הנוהל בשטח ועמידה 
סדציה  בנושא  הביצוע  בבקרת  בהצלחה 
פרוצדוראלית המבוצעת בכעשר מרפאות, 
מכונים ויחידות בבית החולים. תחום זה עמד 

בהצלחה גם בבקרת האקרדיטציה.
חוויה: היה מרגש לראות את צוות בית החולים 
נרתם למאמץ המשותף לשפר דברים בבית 
החולים, זאת מעבר להצלחה בבקרת האקרדיטציה עצמה ולטעמי אף 

חשוב ממנה.
מלבד העובדה שצריך להמשיך להשתפר יש להתכונן ולהיות מוכנים 
ל"הפתעות" על ידי סגירת "כל הפינות" ובקרה מתמדת בשטח של הצוות 

האחראי על האקרדיטציה.
תובנה: כל הכבוד לעושים במלאכה. אני מבקש לברך את יעל אושר 
ואת פרופ' קובי בר על השינוי שחוללו בתהליך ההכנה ושהוביל להצלחה 
בבקרת האקרדיטציה, וגם את הנהלת בית החולים על ההשקעה בשיפור 

התשתיות ועל התמיכה בצוות שהוביל את התהליך.

"שינוי חיובי מהותי באופן ההתנהלות"

חנן שמילוביץ | מנהל הנדסה ביו-רפואית
  FMS , MSDS מרכיב: פעילות במסגרת ועדות
ומכשור רפואי לימדה אותנו לעבוד כצוות 
בשיתוף פעולה שהיה קריטי להצלחה במבדק. 
פעילות נוספת שבה נטלתי חלק ביחד עם 
צוות מחלקתי הייתה בהדרכות שטח לאחיות 
ולרופאים כיצד לתפעל את המכשור הרפואי 
באופן בטוח. התוצאה הייתה העלאת מודעות 
הצוות לעבודה עם מכשור רפואי תקין ובטוח 
לשימוש, ושיפור הידע בכל הנוגע להפעלה הבטוחה ולמעקב אחר 

ביצוע התחזוקה במועד.
חוויה: בניית תוכנית האחזקה על בסיס תוכנית ניהול סיכונים מפורטת 
וניתוח הסיכונים ודרישות התחזוקה מכל סוג מכשיר הקיים בבית החולים 
)ויש אלפים כאלה מסוגים שונים(, היוותה עבורי אתגר ומשימה חשובה 
ביותר. בגיבוש התוכנית הושקעו לא מעט זמן ומחשבה, ויישומה אפשר 
העלאה של רמת התחזוקה הניתנת למכשור ושמירה על כך גם בעתיד. 
תובנה: התהליך גרם לפי דעתי לשינוי חיובי מהותי באופן התנהלות 

המוסד ובמתן הטיפול לחולים באופן בטוח יותר.

"גאה להיות חלק ממשפחת וולפסון"

ד"ר ג'יזל גודארד | מנהלת מחלקה פנימית ג'
מרכיב: השתתפתי במרכב ACC – נהלים 
לגבי החולה שמגיע לבית החולים, ממלר"ד 
לאשפוז, העברה למחלקות אחרות, יחידות 
מיוחדות של טיפול נמרץ ושחרור החולה. 
לקחתי חלק בהכנת הנהלים הרבים. עבדתי 
בצוות עם אחיות, רופאים, עם יעל אושר 
אחראית התהליך, השתתפתי בפגישות יחיד 
עם ההנהלה ועבדתי עם הצוות שלי במחלקה 

להפנים את הנהלים ולהתכונן לאקרדיטציה.
חוויה: ליוויתי את הסוקרים בשבוע של הבקרה בפברואר 2014. היה 
מעניין מאוד לראות מה היו הדברים החשובים ביותר: בטיחות העובדים 
בבית החולים מכל הסקטורים ובטיחות המטופלים. בקבלת האישור 
שעברנו את התהליך, אולם ההרצאות היה מפוצץ. הרגשתי את גאוות 

היחידה, את האושר שהעבודה הרבה הניבה פירות. 
תובנה: תהליך האקרדיטציה הביא לאחידות בנהלים לכל המחלקות, 
לתרבות הארגון, לשפה משותפת בין כל העובדים. אנחנו חלק מבתי 
החולים האחרים שגם עברו את האקרדיטציה, ואני גאה להיות חלק 

ממשפחת וולפסון.

"אין דבר העומד בפני הרצון של כולנו"

פנינה ארד | הנהלת בית החולים
מרכיב: במהלך ההכנות הייתי חברה בוועדת ההיגוי המוסדית בראשות יעל אושר שהוקמה 
להתוות מדיניות, לבצע הטמעות ובקרות ולהגיע לקו הסיום במוכנות מרבית. ההשתתפות 
בוועדה הייתה עבורי מאתגרת ומלמדת. גם כאשר היו חילוקי דעות מהותיים בין החברים, 

סיעור המוחות היה תמיד מפרה. 
חוויה: העבודה מול החברים לעבודה מכל המגזרים, ההירתמות של כולם על מנת להביא את 
התהליך לסיומו בהצלחה וההבנה של חשיבות התהליך. וכמובן, רגע ההודעה של צוות הבקרה 
באולם ההרצאות מול אולם מלא מפה לפה. מחיאות הכפיים, הדמעות, השמחה וגאוות היחידה.
תובנה: עברנו שינוי מהותי ביותר מכל הבחינות, שהביא לשדרוג בית החולים. התובנה 
החשובה ביותר היא שיש לנו בית חולים מעולה, עובדות ועובדים נפלאים המוכנים לתת 
מעצמם ולתרום להצלחת בית החולים. אין דבר העומד בפני הרצון של כולנו! ותודה ענקית 

לכל אחד מהעובדות והעובדים על העשייה וההשקעה: בלעדיכם לא היינו מגיעים לכך.

"יש פה צוות שעושה עבודה מדהימה"

ברק נונא | הנהלה אדמיניסטרטיבית
מרכיב: המרכיב החשוב ביותר שהיה בדרך 
שעברנו הוא שיתוף הפעולה בין כל הסקטורים. 
ההבנה כי כל תחום נוגע בחברו יצר תהליך 
שתרם רבות להצלחה באקרדיטציה, ולפני הכול 
תרם לייעול העבודה השוטפת בבית החולים.
חוויה: הרגע החווייתי והמרגש ביותר היה 
כשהתכנסנו באולם ההרצאות וקיבלנו את 
ההודעה שעברנו. ההתרגשות של כל עובדים 
מכל הסקטורים שעמלו יחד בכדי להגיע לרגע זה הדגישה לי את הרצון 

של כולם לקדם את בית החולים לתו התקן הבינלאומי הנכסף. 
תובנה:  אני לוקח איתי הלאה את העובדה שקיים במרכזנו צוות עובדים 
שעושה עבודה מדהימה ומצליח להוביל את כל המערכת להישגים 

חדשים. יישר כוח.



ד"ר מריאן ויסנברג – רופא מומחה במחלקת הרדמה 
רופא מסור ומקצועי. בעל ידע תיאורטי 

ומעשי מעמיק, מגלה יוזמה, יוזם מחקרים 
והרצאות לצוות. אחראי על לימודי 

סטודנטים בתחום הרדמות ילדים, מלמד 
מתמחים ומחדש את שיטות העבודה על פי 

רוח הקידום הלאומית והבינלאומית. בעל 
רוח התנדבותית ראויה לציון. 

מצטיין המרכז הרפואי:
סקטור הרופאים 

לודמילה יוסופוב – אחות מוסמכת 
במחלקה האורולוגית

מוכיחה ידע והבנה בתחום המטופל 
הכירורגי, מפגינה סמכות ואחריות 

בהתנהלותה המקצועית. מהווה משאב ידע 
לאחיות במחלקה ובעיקר לאחיות חדשות 

בשלבי קליטתן. אחראית מאוד בהתנהלותה 
ומתמודדת בהצלחה בניהול הצוות בכל 

המשמרות בהתאם לנדרש.    

אמירה דוח – אחות מוסמכת במחלקת ריאות 
מדריכה סטודנטים לסיעוד בכל רמות 
הלימודים ובמיוחד בהתנסות קלינית 

מתקדמת. תרמה רבות והייתה שותפה 
פעילה בתהליך הכנת המחלקה 

לאקרדיטציה, הדרכת הצוות ועידודו 
לדבקות במשימה. מפעילה שיקול דעת 

ומקבלת החלטות לפתרון הבעיות.

עזר במחלקה  כוח   – כהן אלמליח  גלית 
לאספקה סטרילית  

יוזמת, אחראית, מוכיחה רמות מקצועיות 
ועצמאות גבוהות מאוד. משקיעה מאמץ 

ראוי להערכה ומגלה נכונות לבצע מטלות 
נוספות מעבר לנדרש. עומדת בלוחות 
הזמנים ומגלה נכונות ללמוד, להתקדם 
ולייעל את שירותי המחלקה. משתפת 

פעולה עם הצוות על הצד הטוב ביותר.  

מצטייני המרכז הרפואי:
סקטור הסיעוד

מאיר עובד – רכז רכש בכיר באפסנאות משקית 
אחראי לרכש ולאספקה שוטפת של מאות 

פריטים באופן שוטף וכן לבקשות מכלל 
מחלקות בית החולים. עומד בלוחות זמנים, 

בעל יחסי אנוש מצוינים. מחויב לקידום 
האיכות והמצוינות בעבודתו. מגלה יוזמה 

ויצירתיות במסגרת תפקידו הנרחב. 

מיכאל סלוצקי – רכז נושא בביה"ס לאחיות 
מוביל את תחום הטכנולוגיה בבית הספר 
בהתמדה, במקצועיות ובמסירות אין קץ. 

בכל תחומי עשייתו מפגין אחריות ומחויבות 
ליישום יעדי בית הספר ומהווה שותף 

מהותי בהצלחתו ובמבדקי מכון התקנים 
להפעלת מערכת ניהול האיכות. איש צוות 

נפלא הזוכה לשבחים רבים.

ניסן שמלוב – עובד משק 
מגלה חריצות, מסירות והתמדה בתפקידו. 

מבצע את עבודתו באופן יעיל תוך גילוי 
יוזמה ורצון טוב. מגלה אחריות ורצינות, 

אכפתי מאוד ומבצע את המוטל עליו 
לשביעות רצונם של הממונים עליו ושל 

צוות בית החולים.

ברוך כולי – ראש צוות שירותי חצר
עובד חרוץ ומסור, דואג בכל ימות השנה 

לניקיון וסדר השטחים הציבוריים של בית 
החולים. עבודתו המסורה באה לידי ביטוי 

במיוחד בעת תהליך ההכנה לאקרדיטציה. נכון 
לכל משימה. בעל יחסי אנוש ויחסי עבודה 
מצוינים עם הממונים עליו וצוות העובדים.

מצטייני המרכז הרפואי:
סקטור מינהל ומשק 

כבוד למצטיינים שלנו
אולם ההרצאות החדש אירח את טקס חלוקת תעודות הצטיינות לעובדי המרכז הרפואי לשנה 
החולפת )תשע"ד(. בטקס המרגש קיבלו הנבחרים תהודה לעבודתם הקשה, למסירותם הרבה 

ולשאיפתם המתמדת למצוינות. עמודים אלה מוקדשים להם ולכל עובדי וולפסון שהאיכות היא 
נר לרגלם – ואולי אתם תהיו המצטיינים הבאים!

עו"ד אופיר בר-טל – יועץ משפטי 
מגלה ידע נרחב ביותר, יוצא להשתלמויות 

ומקפיד להתעדכן בחידושים המקצועיים. 
מקפיד על ביצוע המטלות לפי לוח זמנים 
נדרש ומבצע מעקב אחר ביצוע החלטות 

במסגרת הוועדות שבהן הוא חבר. עבודתו 
מתבצעת ביסודיות ומקצועיות, במסירות 

רבה ובשיתוף פעולה עם חבריו.

תעודת הוקרה
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רוזה טרכמן, מרים גולדשטיין, דליה אולטיאנו, נינה 
קואינוב, עליזה שי – מחלקה פנימית ב'

מהוות מודל לעבודת צוות ולהתמדה בגישה 
טיפולית קלינית מכוונת ללקוח, עם תודעת שירות 

גבוהה במיוחד. צוות המגלה מסירות למטופלים 
ומחויבות לטיפול איכותי ובטוח. מפגין הזדהות 

ארגונית ראויה לשבח ותורם רבות ליצירת אקלים 
עבודה של תקשורת בונה עם כל השותפים.

מצטייני המרכז הרפואי:
 צוות מצטיין

סקטור הסיעוד

ד"ר ארקדי איסחקוב – רופא מומחה במחלקה 
כירורגית ב'  

רופא בכיר המצטיין במחויבותו ובאחריותו 
הבלתי מתפשרת למטופלים במחלקה. 

פועל על פי הנהלים ומטמיעם במחלקה 
לרופאים הצעירים ולשאר הצוות. בעל יחסי 

אנוש מצוינים. מקפיד להתעדכן מקצועית, 
משתתף פעיל בימי עיון ומהווה עמוד תווך 

כמדריך מתמחים ורופאים. 

אסתר אשכנזי – אחות מוסמכת במחלקת נשים 
מנהלת קבוצת מטופלות בגינקו-

אונקולוגיה, מדריכה סטודנטים ואחיות 
חדשות במחלקה. שירותית, בעלת מוסר 

עבודה גבוה במיוחד, מגלה יוזמה ויצירתיות. 
הייתה מעורבת בצורה משמעותית בנושא 

האקרדיטציה במחלקה. בעלת מוטיבציה 
גבוהה להירתם לכל משימה. 

עובד מצטיין משרד הבריאות

עדנה אפשטיין – אחות אחראית במחלקה 
האורתופדית 

אחראית מקצועית וניהולית להפעלה 
אפקטיבית של הצוות הסיעודי ליישום 

איכות ובטיחות הטיפול והשירות במחלקה. 
מהווה דוגמה למתן שירות אדיב, איכותי 

ובטיחותי לציבור המטופלים ומשפחותיהם. 
משרה אווירה נעימה ורגועה ותורמת רבות 

להנעת העובדים שבפיקוחה. 

ד"ר ג'יזל גודארד – מנהלת מחלקה פנימית ג' 
אחראית על תוכנית ההתמחות של כלל 

המתמחים בבית החולים. מובילה פרויקט 
ייחודי לסנכרון בין המחלקה לרפואה דחופה 
לבין המחלקות הפנימיות. מקיימת מרפאה 

ראומטולוגית אחת לשבוע במסגרת 
מרפאות החוץ. מרצה בכירה, פעילה 
במחקר ומפרסמת יחד עם עמיתיה. 

ד"ר ישראל פריאל – מנהל מחלקת ריאות 
מהווה דוגמה אישית ומודל לחיקוי לצוות 

המחלקה בכל הנוגע לטיפול האישי בחולה, 
בהתייחסות האנושית, בהקשבה למצוקת 

המטופל והמשפחה. עושה את המרב 
להענקת הטיפול הטוב ביותר על אף הנתונים 

הפיזיים הקשים. משמש כיועץ בכיר לכל 
מחלקות האשפוז, פעיל ויוזם במחקר.

פרס המנהל המצטיין בדרג 
התיכון – משרד הבריאות

מחלקת  מנהלת   – אבני  יונה  ד"ר 
גסטרואנטרולוגיה 

בעלת ידע מקצועי רב. מטפלת במיומנות 
וביסודיות בנושאים שבאחריותה, משמשת 

כיועצת למחלקת האשפוז, מתעדכנת 
מקצועית באופן שיטתי ומגלה מידה ראויה 

של עצמאות במילוי תפקידה. יוצרת יחסי 
גומלין של כבוד הדדי עם עמיתיה וזוכה 

להערכה רבה מצדם.

ארץ ישראל– אחראית טכנאי הנשמה
עובדת איכותית בעלת ידע רב ומיומנויות 

טכניות מצוינות. מדריכה את הצוות הרפואי 
והסיעודי במחלקות השונות וביחידה 

לטיפול נמרץ כללי וזוכה לתגובות חיוביות 
ביותר. מקפידה על נהלים, מקדמת נושאים 

שבתחום אחריותה, פתוחה לחידושים 
ומיישמת מהלכים לשיפור וחדשנות.

פרס המצטיין בתחום 
המקצועי בדרג התיכון – 

משרד הבריאות

יעל אושר – מרכזת תחום בטיחות המטופל 
בסיעוד ומרכזת אקרדיטציה          

חותרת להישגים בתחום האיכות והוכיחה 
 .JCI זאת בהכנה למבחן ההסמכה של

מהווה דוגמה אישית כגורם סוחף ומניע. 
הובילה את המחלקה לקבלת תקן איזו 

9001 ולמקום השני בפרס הלאומי לאיכות 
ומצוינות במגזר הציבורי, תוך בניית נהלים 

מחלקתיים מבוססי איכות ובטיחות.

פרס מנכ"ל משרד הבריאות
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בקדמת הרפואה

עולם הכירורגיה מתפתח במהירות הבזק, 
בזכות חדשנות בעולם המכשור הרפואי 

והמצאת טכניקות ניתוחיות יעילות יותר. 
שלא כמו בעבר, כיום ניתן לבצע ניתוחים 

מורכבים בלא צורך בחתך משמעותי אלא 
בעזרת מספר חתכים קטנים, הווה אומר – 

בגישה לפרוסקופית )זעיר פולשנית(.
היתרונות בטכניקה הניתוחית בגישה 

לפרוסקופית הם רבים: יתרונות קוסמטיים, 
החלמה מהירה יותר, מידה פחותה של 

כאב לאחר הניתוח ועוד. בזכות יתרונות 
אלו, הפופולריות של ניתוחים בגישה 

הלפרוסקופית הולכת ותופסת תאוצה. 
אחד הניתוחים אשר מבוצעים בגישה 
לפרוסקופית הוא ניתוח שרוול קיבה, 

המאפשר טיפול בהשמנת יתר חולנית. 
לאחרונה, מנסים לשכלל את הניתוחים 

בגישה לפרוסקופית ולהפוך אותם ליעילים 
אף יותר. כך, פותחו טכניקות ניתוחיות 

כמו NOTES ו-SILS. ראשי התיבות של 
"SILS" מייצגים את מהות הניתוח – ניתוח 

לפרוסקופי בחתך אחד בלבד! – זאת כאשר 
הצלקת מוחבאת בטבור, כך שהבטן נותרת 

ללא צלקות כלל.
ניתוח השרוול )ראו מסגרת( בוצע עד כה 

בגישה לפרוסקופית עם מספר חתכים הנע 
בין שלושה לשבעה. במחלקה לכירורגיה 

א' במרכז הרפואי וולפסון החלו לבצע את 
ניתוח השרוול בחולים נבחרים בטכניקת 

SILS. עד כה נותחו כבר חמישה מטופלים 
בטכניקה מתקדמת זו, המוצגת על ידי 
מחלקת כירורגיה א' בכנסים רפואיים. 
ד"ר מרדכי שמעונוב, מנהל המחלקה 

"לו ידעתי על הניתוח 
ועל התוצאות הייתי 

עושה זאת לפני שנים", 
אומרת אחת המנותחות 

שהשילה 40 ק"ג. "אני 
מאוד מרוצה מהניתוח 
וממראה הבטן לאחריו"

לכירורגיה א' בבית החולים, מסביר על 
השיטה: "לניתוח בשיטה זו יתרון קוסמטי 
גדול. יתרון זה משמעותי במיוחד בנשים, 

אשר לאחר הניתוח אינן מתכננות ניתוחים 
פלסטיים. בזכות טכניקה ניתוחית זו הבטן 

נראית כמו בטן שלאחר ירידה במשקל, קרי 
בטן שטוחה ולא בטן נפולה עם צלקות". 

יחד עם זאת, לא כל המטופלים מתאימים 
 .SILS לעבור ניתוח שרוול קיבה בטכניקת

ד"ר שמעונוב מסביר: "לרוב, מדובר באנשים 
עם BMI סביב 40 עם נתונים אנטומיים 

מסוימים, למשל, מרחק בין קסיפואיד 

"לניתוח בשיטה זו יתרון 
קוסמטי גדול המשמעותי 

במיוחד בנשים", אומר ד"ר 
מרדכי שמעונוב ממחלקה 

כירורגית א', "בזכות 
טכניקה זו הבטן נותרת 
מתוחה לאחר הניתוח"

 ,SILS הניתוח הפופולרי לקיצור קיבה נעשה עתה גם בוולפסון בטכניקת
השיטה הזעיר פולשנית המתקדמת ביותר. במקום שלושה עד שבעה 

חתכים קטנים, מבצעים המנתחים חתך אחד בלבד בטבור, כך שהבטן נותרת חלקה וללא צלקות

מאת אולגה רובלסקי, סטאז'רית

ניתוח שרוול הופך את הקיבה לאיבר צר וארוך דמוי שרוול. למעשה, בניתוח זה מסיר 
המנתח %80 מהקיבה, והנפח שלה קטן משמעותית. הקיבה צרה מלהכיל את כל האוכל 

שהייתה מכילה בעבר, ובנוסף לכך נפגע הייצור של הורמון הגרילין ותחושת הרעב 
התמידית נפסקת. זהו סוג הניתוח המתאים ביותר לחולים סוכרתיים, כלומר לאלה 

הסובלים מהתסמונת המטאבולית.

ניתוח שרוול לפרוסקופי – 
בחתך אחד בלבד!

לטבור וכדומה. בנוסף לכך, לעתים אנו 
נדרשים לעשות חתך נוסף עקב הצורך 

בהרמת הכבד במהלך הניתוח". 
אחת המטופלות, שנותחה בטכניקה זו על 

ידי צוות המחלקה, מספרת: "אני מאוד 
מאוד מודה למחלקה ולצוות שניתח אותי, 

ומאוד מרוצה מהניתוח. ניסיתי כמעט הכול, 
דיאטות וספורט, אבל שום דבר לא עזר ולא 

הצלחתי להוריד במשקל. לאחר הניתוח, 
בתוך פחות משנה הצלחתי לרדת ב-40 
קילו ולשמור על ירידה זו. מעבר לירידה 

במשקל, בזכות טכניקת הניתוח החדישה 
הבטן שלי נותרה ללא צלקות, ונראית 

חלקה וישרה. ההתאוששות שלי מהניתוח 
הייתה מהירה ותוך חודש ימים יכולתי לחזור 
לעבודה ולחיי השגרה שלי. לו הייתי יודעת 
על הניתוח ועל התוצאות הייתי עושה עוד 
לפני שנים. למי ששוקל את הניתוח הייתי 

ממליצה לעבור אותו בגישה חדשנית 
זו שבה נותחתי במחלקה לכירורגיה א' 

בוולפסון".

ניתוח שרוול: מצרים את הקיבה
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תודה, וולפסון!

לפניכם שתי תגובות לדוגמה מאלו המועלות על ידי 
מטופלים בדף הפייסבוק של וולפסון פייס טו פייס

 י' ד' ועודדו אותנו כל הזמן תודה רבה!מלאכים.תודות לכל צוות האחים והאחיות שטיפלו בעידן ד"ר סורוקסקי, לד"ר בוריס ולד"ר גירש, כולם כאחד בעיניי מצבו עשרים וארבע שעות ביממה. תודות למנהל המחלקה של דלקת ריאות. לא חסכו שום מאמץ על מנת לייצב את הטיפול המסור והאיכותי בבני עידן שהגיע עם סיבוך קשה הגיע הזמן והשעה להודות למחלקת טיפול נמרץ כללי על מלאכים בטיפול נמרץ כללי

גם בלידה הבאה אני אצלכם!
  כמעט ברגע האחרון החלטתי ללדת בוולפסון. זאת לידה 

ראשונה, וכל ההיריון הייתי בטוחה שאלד באסף הרופא. 

בשבוע 40+3 הגעתי לסיור בוולפסון, התרשמתי לטובה, 

ושלושה ימים לאחר מכן ילדתי את בתי אליה. ברצוני להודות 

מקרב לב למיילדת חני שהייתה הכי מקסימה בעולם, ליוותה 

אותי לאורך כל הלידה – לא יכלתי לבקש יותר טוב מזה. 

תודה רבה גם למרדים שאת שמו אני לא זוכרת אבל הוא 

לא זז מהחדר עד שווידא שהכל פיקס. בעזרת השם, לידה 
הבאה אני אצלכם.

א' ק'

אשרי בית החולים שזה צוותו
אני כיום קברניט באל על ולאחר שירות של למעלה מ-40 שנה כטייס בחיל 

האוויר. בשנה האחרונה הנני מלווה את אמי )כיום בת 92( לתהליך ארוך 

של בדיקות וטיפולים כימותרפיים במרפאות חוץ במחלקה ההמטולוגית של 

בית החולים וולפסון בחולון.

כבר מהביקור הראשון במחלקה ראיתי מערכת יחסים מאוד מיוחדת בין 

מטופלים לצוות  הרפואי, וככל שהפכנו, באין ברירה, למטופלים קבועים, 

הבנתי שאבחנתי הראשונה מקטינה  את גודלה של המערכת הכל כך אישית, 

מרגיעה, מקצועית ותומכת.

אני רוצה להביע את הערכתי ולציין במיוחד את ד"ר פאולינה פטצ'נקו – 

לפני הכול אישה מדהימה, נפש אצילית, נותנת את כל כולה למטופלים, 

יחסה לאמי ראוי לכל צל"ש. קטונתי מלתת ציונים לרופאים אך המקצועיות 

שעטופה בלב רחב, העדינות, הכבוד לכל מטופל ומטופל ולמלווים )הלחוצים 

מן הסתם...( הם שם דבר במחלקה ההמטולוגית. ממש מלאך בלבן עם חיוך 

קבוע המשדר לכולם "אתם בידיים מקצועיות וחמות".

כל אחד הנכנס למחלקה "נתקל" במלי בורוכוב, האחות הראשית. מלי היא 

נכס! כל מנהל היה מוכן לאחות ראשית או למנהלת משרד גדול, כמוה. ביד 

רמה מחד, במקצועיות וטיפול בפרט ברמה גבוהה מאידך, היא מביאה את כל 

המחלקה למקום שכל מטופל מרגיש "מטופל" ובגדול – וזה כלל לא טריוויאלי.

אשרי בית החולים שיש לו רופאים כאלה ואחיות כה רחמניות...

מ' נ' 

תודה למחלקה האורתופדית
רופאי להנהלת בית החולים וולפסון, למנהל מחלקת  לצוות  ד"ר אליהו אדר,  אנו מחזקים את ידיכם ונעשה את כל שנוכל הענקתם לאבינו ולמשפחה סביבו אור ותקווה. של דרך ארץ, אתם מצילים חיי אדם בדרך זו. כולכם דוגמה ומופת לרפואה בארץ, אתם מורים מהמשבר הזה. זה לא מובן מאליו, זאת זכות. שהייתם בית חם לאבא וסייעתם לו לצאת גם מודים לכם על הטיפול המסור והמקצועי, על בקשה ככל שתהא היה מענה ענייני ומיידי. אנו הרופאים, לכל שאלה ניתנה לנו תשובה, ולכל מנהל המחלקה במשרדם, כמו גם את שאר פגשתי אישית את מנהל המחלקה ואת סגן שמם אבל הן חלק בלתי נפרד ממכתבנו זה. ממיטת אבינו, ויסלחו לי האחרות שלא זכור לי גם את צוות האחיות סבטה וחיה גיל שלא משו המהירות והביצוע. עם ההגעה למחלקה פגשנו ומקצועיות: המגע, ההסבר, הסבלנות, ההחלטות הראשון הבנו והרגשנו שאנו בידיים טובות שנוצרה כתוצאה מחיידק הסטרפטוקוק. מהרגע וזאב שניתחו את הכתף כתוצאה מדלקת חמורה המגע הראשוני עם רופאי המחלקה רפי, חוסם במחלקה למשך 17 יום. עם הגעתו למיון נוצר וכל העוסקים במלאכה. אבינו אושפז וטופל המחלקה והאחיות, הסייעות, המזכירות, המנקות אורתופדיה 

לעזור ולשבח. 
משפחת א'
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בניתוחים פלסטיים וטיפולים אסתטיים
לקוחות כללית בוחרים כללית אסתטיקה
בזכות בכירי הרופאים, הגב הרפואי, המקצועיות והאמינות

ניתוחים פלסטיים:   #  ניתוחי אף #  ניתוחי חזה #  הצמדת אזניים #  הרמת מצח וגבות
#  הרמת עפעפיים #  מתיחת בטן #  שאיבת שומן #  ועוד.

טיפולים אסתטיים:  # מילוי קמטים #  פילינג #  העלמת נימים וורידים #  הסרת נגעים ושומות
#  טיפול בהזעת יתר #  ועוד. 

ההנחות ניתנות כפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום. ט.ל.ח

30
הנחה!

עד ללקוחות
כללית

ללקוחות
70כללית פלטינום

הנחה!
עד

בניתוחים פלסטיים נבחרים בלבד

חומרים מאושרים
FDA משרד הבריאות וה

 באר שבע  בת ים  חדרה   מודיעין  נס ציונה  נצרת  נתניה
 עפולה  פתח תקוה  כפר סבא  קרית ביאליק  ירושלים  תל אביב
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קיבל את החיים במתנה 
חייו של גבר בן 29 שהגיע לוולפסון 

עם דקירת סכין בתוך שריר הלב, ניצלו 
בזכות עבודת צוות מהירה ויעילה. 

הסיפור הדרמטי שפורסם ב"ידיעות 
חולון" מעלה על נס את הטיפול 

המקצועי, המהיר ומציל החיים שבזכותו 
קיבל הצעיר את חייו במתנה. תודה 

לד"ר מיכאל בן אלי על ששיתף אותנו 
ואת התקשורת בסיפור המיוחד.

מחקר חדש בוולפסון על
זמן המתנה לניתוח קיסרי
אגף הנשים והיולדות בוולפסון בחן את 

הניתוחים הקיסריים לפני ואחרי ההחלטה לקצר 
את הזמן שבין ניטור המצוקה לבין פעולת 

החילוץ, מ-22 ל-12 דקות בממוצע. על פי 
החוקרים, לא חלה עלייה בסיבוכים וחל שיפור 
בתוצאות היילוד. כתבה בנושא הופיעה באתר 

.News 1 ובאתר DOCTORS ONLY

עובדי וולפסון 
היקרים,

שני  צעדנו  השנה 
צעדי ענק: 

ראשית, קיבלנו את 
תו התקן של ארגון 
ה-JCI העולמי, ובכך 
הצטרפנו  למעשה 
מובחרת  לרשימה 
של מרכזים רפואיים, שבהם מובטחים איכות 

הטיפול והשירות. 
חדש   MRI מכון  השקנו  באחרונה  שנית, 
ומתקדם, אשר באמצעותו אנו מעניקים לכחצי 
מיליון תושבי האזור שירות רפואי ואבחוני ברמה 

הגבוהה ביותר. 
את חג הפסח הזה, חג האביב והחירות, אנחנו 

חוגגים בתחושת גאווה גדולה מתמיד.
ואתם יודעים מה? מגיע לנו להרגיש כך! 

וולפסון הרוויחו זאת  עובדי המרכז הרפואי 
בעמל ויזע, בעבודת צוות מאומצת ובהתגייסות 

מרשימה למען המטרות החשובות. 
אני נזכרת כעת כיצד הצטרפתי אליכם, לפני 
ארבע שנים בדיוק, כדוברת המרכז הרפואי. 

היה זה פסח תשע"א )2011(.
מנהל המרכז, ד"ר ברלוביץ, הציג אותי בפני 
העובדים במהלך טקס הרמת כוסית, ודיבר על 

החזון שלו לשנים הבאות.
ובכן, החזון התממש, ועל אף שהדרך עוד רבה 
מן ההצלחות  כוחות  וארוכה, עלינו לשאוב 
וההישגים שלנו, על מנת להמשיך ולצעוד 'צעדי 

ענק' נוספים. 
אני רוצה לסיים באנקדוטה, שכפי שהיא נכונה 
לארגון גדול בן כ-2,500 עובדים, כך היא נכונה 

גם לאדם הפרטי. 
באחרונה הזדמן לי לפגוש בחורה שהציגה 
את עצמה כ"מאמנת אריות". שאלתי אותה 
מה משמעות צמד המילים הזה שעל כרטיס 

הביקור שלה.
לי שהאנשים המגיעים אליה  היא הסבירה 
לאימונים מנטאליים, מתאמנים בשיטת האריות.
היא  הכוונה.  למה  אותה  ושאלתי  הקשיתי 
סיפרה לי אודותיה, שבגיל 41, עם שלושה 
ילדים ומטלות אינספור, החליטה לצאת למסע 
של אימוני כושר ולהפוך לטריאתלטית, אשר 
משלבת ריצה למרחקים, דיווש אינטנסיבי על 
אופניים ושחייה מאומצת, במסגרת תחרויות 
ספורטיביות. "בכל פעם שאני נחלשת ומאיטה 
את הקצב", היא סיפרה לי, "המאמן שלי הולך 
אחריי ועושה לי קולות של חתול. זה משגע אותי, 
ומייד מזכיר לי לחזור ולמצוא את האריה שבי".

אתם ודאי כבר מבינים את כוונתי בסיפור. עלינו 
למצוא בכל יום מחדש את האריה שבתוכנו.

וכמו שאמר הזמר האלמותי, בוב מארלי: "לעולם 
אינך יודע כמה חזק אתה, עד שהאפשרות 
היחידה העומדת ברשותך – היא להיות חזק".  

חג שמח,
מיכל ויינשל שיינמן
דוברת המרכז הרפואי

חמש שאלות על טנטון
ד"ר אורון יהב, רופא בכיר במחלקת אף אוזן 

גרון ומנהל מרפאת הטינטון בוולפסון, התארח 
בטור "בריאות ואושר" במגזין "לאשה". ד"ר יהב 
השיב על חמש שאלות בסיסיות בנוגע לבעיית 

הטינטון – התופעה המטרידה של צלצולים 
באוזניים.

ד"ר יצחק ברלוביץ מדבר על 
מערכת הבריאות הציבורית 
כתבת ריאיון נרחבת עם ד"ר יצחק ברלוביץ, 

מנהל המרכז הרפואי וולפסון, פורסמה בגיליון סוף 
השבוע של  העיתון 'גלובס' – הן בפרינט והן באתר 

האינטרנט. הכתבה קיבלה הפניה בולטת על גבי 
שער העיתון וזכתה לתגובות רבות, הן של הציבור 

הרחב, הן של רופאים ועובדים בדרגים שונים 
במערכת הבריאות, והן של שרת הבריאות.

אנחנו על המפה

News 1 – מחלקה ראשונה, 22.2.15

ידיעות חולון, 12.3.15

גלובס, 21.11.14לאשה,  15.12.14 
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לציבוריתהפרטיתהרפואהביןסינית

41-51עח'״חדשות׳/ניב,שי■^■HRלל

ואושר!ודחאות

עלשאלות
טנטון

אורוןיהבד״ו

רומןצפורה

באוזניים(')צלצוליםטנטוןמתבטאבמה
איןחיצוני.רעשמקודשקייםבליבאוזנייםצלצוליםלשמיעתהגורמתבתופעה״מדובר

למנותניתןלטנטוןהגורמיםעםבריאותית.משמעותלהאיןלדובמהתופעה,לחשוש
השמיעהבאיברמפגיעהכתוצאהבשמיעהירידהאוהתיכונהאוהחיצוניתהאוזןשלמחלות

שלפעילותואתמשבשתבשמיעההירידהמהזדקנות.אוהזקלרעשמחשיפה)"שבלול"(,
חציתוךחולפתאינההתופעהאםטנטון.מופיעואזהמוחבגזעתאיםושלהשמיעהעצב

ההפרעהעוצמתהמקריםברובאךלגמרי,תחלוףשהיאהסיכוייםפוחתיםשנהערשנה
הזמן".עםפוחתת

התופעה?שמחותמה
ואנשיםמנשים,״ותרמועדיםגבריםמטנטון,סובליםהכלליתמהאוכלוסייה

מצעירים״.יותרמבוגרים

מטפלים?איך
לצפצופיםהגורמתמחלהלשלולכדיאף־אוזן־גרוןלרפואתלמומחהלפנותיש״תחילה
למשל(B12בוויטמיניםמחסורשאיןתקין,התריסבלוטתשתפקודולוודאבאוזניים
תקין.הרםושלחץ

באמצעותביעילותמטפליםבארץמרפאותבכמהלטנטון.ייעודיתרופתיטיפול"אין
בירייהמלווההטנטוןשבהםבמקריםלעזורהםגםעשוייםשמיעהמכשיריהיפנוזה.

שינה״.מתרופותלהיתרםעשוייםשינה,מהפרעותבנוסףהסובליםאנשיםבשמיעה.

באחנ״ם?צלצוליםעללהקלביותרהטובות*םהדרמהן
הבאים:לכלליםלהיצמדכדאיהפרעה,ללאולתפקדטנטוןעםבשלוםלחיות״כדי

למוזיקהלהאזיןמומלץולכןהטנטוןצליליעוצמתאתמפחיתיםרקערעשימימון״:
כמהולאחרהקשבבמערכתשעוברקבוערקע)צליללבןולרעשטבעלצלילינעימה,

למשל(.מכוון,לארדיומהתודעה,נעלםשניות
שלאלה)כוללבגוףהדםכליעללטובהמשפיעהגופניתפעילותבספורט:עיסוק

איכותיתלילהלשנתשתורמתבריאהעייפותומביאההרוחמצבאתמשפרתהאוזניים(,

יותר.

ועור״.מהניםבתחביביםעיסוקמדיטציה,יוגה,באמצעותנפשי:מתחהפחתת

בתחום?החידושיםמהם
פסיכולוג־טיפולcbtבטנטון:בטיפוליעיליםלאחרונהשנמצאוטיפוליםשני"יש

קוגניטיבי־התנהגותי;

$TS1$;פסיכולוגקוגניטיביהתנהגותי$TS1$
$DN2$;פסיכולוגקוגניטיביהתנהגותי$DN2$ושיטתTinnitusRetrainingTherapy)trtבאמצעותהמטפלת

תקשורת״.קלינאיעםושיחותלבן׳ל׳רעשחשיפה

רומןצפורה

הטנטון,מרפאתעלאהרא־וצוואר,ראשוניתוחיאף־אחךגרוןלרפואתמומחהאורון,יהבד״ר

חולוןוולפסון,הרפואיהמרכז
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כך הזיכרון לא פג
כתבת צבע בת שלושה עמודים 

שפורסמה ב"ידיעות אחרונות" הציגה 
פרויקט ייחודי בוולפסון: אלבומי פגים 
נטושים. הפרויקט נועד לסייע לפגים 

שלא שפר עליהם מזלם, ואשר ננטשו 
בידי הוריהם, לשוב ולמצוא, בבגרותם 

– תמונות ומזכרות מן השבועות 
הראשונים לחייהם. תודה גדולה לד"ר 

דוד קהלת ולצילה וידברג על הסיוע 
בחשיפת הפרויקט המרגש.

הצל ליבו של ילד – ב"לאנסט"
המאמר שפורסם באנגלית בעיתון 

THE LANCET, כתב העת הבריטי הידוע 
לענייני רפואה, בנוגע לפרויקט "הצל ליבו של 
ילד" בוולפסון, תורגם לעברית ופורסם באתר 
DOCTORS ONLY. על המאמר חתומים ד"ר 

טיבריו עזרי, ד"ר ליאור ששון, ד"ר ציון חורי, ד"ר 
עקיבא תמיר וד"ר יצחק ברלוביץ.

 מה שצריך לדעת
על כולסטרול

בתוכנית "חיים בריא" 
בהנחיית פרופ' קרסו, בערוץ 
10, שודר ריאיון עם ד"ר דב 
גביש, מנהל מחלקה פנימית 
א' בוולפסון. ד"ר גביש דיבר 
על הפחתת רמת הכולסטרול 

בדם ו"עשה סדר" בין 
הכולסטרול "הטוב" וה"רע". 

 קנאביס רפואי
לשיתוק מוחין

עשרות ילדים עם שיתוק מוחין יזכו 
לקבל קנאביס רפואי בעקבות מחקר 

חדש המתקיים בוולפסון בהובלתה 
של ד"ר לובובה בלומקין, מנהלת 

המרפאה להפרעות תנועה בילדים. 
"כיום לא קיים טיפול טוב מספיק 

למחלות ולכאבים החזקים שמלווים 
אותן", היא אומרת.

פג יצא אל החיים
אחרי 81 יום בפגיית וולפסון, 
יצא התינוק יובל אל החיים. 
סיפורו המרגש והמיוחד של 

יובל, אשר נולד כפג במשקל 
969 גרם בלבד, סוקר בהרחבה 

 ynet במהדורה המקומית של
ועורר הדים רבים. 

על עודף סוכר ועומס תרופות
מאמר נרחב של ד"ר חוליו וינשטיין, מנהל 

היחידה לטיפול בסוכרת בוולפסון, ראה אור 
במדור הבריאות של עיתון "הארץ". במאמר 

סקר ד"ר ויינשטיין את הדרכים כיצד להתמודד 
על ריבוי התרופות ולהימנע מטעויות נפוצות 

בלקיחתן על רקע הסיכון הגובר לסוכרת 
ולסיבוכיה בקרב מבוגרים.

מהם בעצם כאבים 
נוירופתיים?

כאב נוירופתי הוא כאב 
הנובע מהפרעה במערכת 
העצבים, ללא גורם חיצוני 
כלשהו. ד"ר רון דבי, מנהל 

המחלקה לנוירולוגה 
בוולפסון, סקר את התופעה 

עבור ציבור הגולשים במאמר 
.ynet-פרי עטו שפורסם ב

^■^^A ^P^^^י*ןןקעקןןא,ע״קג׳-יי^ז
₪^^^^^

MK^^r^tM—»^
־^^ר־■וו^^^

/'־

S-J-J

$1ST$/'S-J-J$1ST$

$2ND$/'S-J-J$2ND$
ISJ- ^^B

"24 שעות", ידיעות אחרונות, 15.2.15

 1.3.15 ,on-line מעריב

8.1.15 ,ynet

ערוץ 10, "בריאות 10", 13.1.15

הארץ, 7.12.14

3.11.14 ,DOCTORS ONLY
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קידום הנקה באגף המיילדות

מאת אתי אלעזר, אחות אחראית התינוקיה, 
ואלונה פוחול, מתאמת הנקה מוסדית

נושא ההנקה הוא נושא נבחר לקידום בריאות על ידי משרד 
הבריאות. הנושא חשוב ביותר לא רק מבחינה אישית של 
כל אימא ותינוק, אלא גם בראייה גלובאלית. הנקה תורמת 
לבריאות הפיזית והנפשית של האימהות והתינוקות, היא 
חסכונית, מפחיתה ימי חופשת מחלה של ההורים, אקולוגית, 
ובנוסף, מגבירה את הקשר החיובי בין האם ליילוד ומפחיתה 

סיכון להזנחת ילדים.
בוולפסון רואים בהנקה חשיבות עליונה, כאשר מדובר בצמד 
אם-תינוק. מערך יועצות ההנקה הולך ומתרחב. לקורס יועצות 
הנקה שנפתח בפברואר 2015 הצטרפו ארבע אחיות מאגף 
המיילדות, ובתום השנה המערך ימנה 20 יועצות הנקה 

שבראשן מתאמת הנקה.
שירות של יועצת הנקה הוא חלק בלתי נפרד ממכלול 
השירותים שהאם מקבלת לאחר הלידה. השירות נגיש 
לאימהות שבעה ימים בשבוע ובמסגרתו הן מקבלות הדרכה 
וייעוץ המותאמים לצרכיהן האישיים, כולל תוכנית טיפול 

והמלצות שמועברות לאחות בקהילה.
כחלק מפיתוח התחום נפתח לאחרונה חדר הנקה חדש בתוך 
מחלקת יילודים, ובו חומרים לימודיים, מצגת וכורסאות הנקה 

נוחות לרווחתן של האימהות.
ה"אני מאמין" של מתאמת ההנקה בוולפסון, אלונה פוחול: 
"כל תינוק זכותו לינוק, וכל אימא זכותה להניק". והיא מוסיפה: 
"תודה על התמיכה מהמנהלים ומהעמיתים, רק ביחד ניתן 

לקדם את המטרות החשובות שלנו".

מתאם החייאה מוסדית
אודי אוגולברו נכנס לאחרונה לתפקיד מתאם החייאה מוסדי  – תפקיד 
שמטרתו שיפור איכות מערך החייאה במוסד. את אודי, אח ומדריך 
קליני ביחידה לטיפול נמרץ כללי, מלווה בצעדיו הראשונים בתפקיד 
המפקחת הקלינית שרית קונסטנטיני. במסגרת תפקידו עובד אודי מול 
ועדת החייאה מוסדית שבראשה עומדת זהבית זיו-נר, סגנית מנהל 
וולפסון. עד כה הושלם תהליך הרכישה והבנייה של מערך עגלות 
החייאה חדישות ואחידות בכל מחלקות בית החולים, נבנו ערכות 
לניוד מטופלים מורכבים ונרכשו מזוודות החייאה למערך הילדים. 
בהמשך יוקם ויתופעל מערך קורסי ההחייאה לצוותי בית החולים. 

"מפות שיחה": מפגש לימוד 
חווייתי לנאמנות סוכרת 

מפגש לימודי חווייתי לקבוצת נאמנות הסוכרת התקיים בחסות 
חברת התרופות "לילי אורגן" ותואם על ידי מתאמת סוכרת 
מוסדית, שרית רשיד. במפגש תרגלו הנאמנות שימוש ב"מפות 
שיחה" המשמשות ככלי להדרכת חולי סוכרת. קבוצה ראשונה 
של מטופלים תתנסה בקרוב בהדרכה עם כלי זה, במחלקות 

פנימית ד' וביחידת רגל סוכרתית.

תרומת איברים ורקמות 
מאת סלי קלנטרוב, אחות מתאמת השתלות מוסדית

לתת חיים במתנה – ולעשות זאת בשעה הקשה ביותר של המשפחה 
– זהו צעד הדורש אצילות נפש שאין כדוגמתה ומציג את הערבות 
ההדדית היפה ביותר בחברה. תרומת איברים מתאפשרת במצב של 
מוות מוחי ודורשת משאבים רבים, תיאומים רבים, ויותר מכול, עבודת 
צוות בכל רבדי בית החולים. בשנת 2014 שלוש משפחות אצילות 
תרמו את איברי יקיריהם בשעה הקשה מכל והצילו בכך 12 חולים. 
האיברים שהונצלו: שני כבדים, שני לבבות, שלוש ריאות וארבע 
כליות. תרומת רקמות: 30 קרניות, שלוש תרומות עור, אחת של 
מסתמי לב ואחת של עצמות. מערך תיאום ההשתלות מתגאה בהישג 
זה, מוקיר ומעריך את כל אלו שעזרו ושבלעדיהם לא היה ניתן לקיים 

את התהליך המורכב והמדהים הזה.

אחיות וולפסון משתתפות ומציגות
הכינוס השנתי של עמותת אחיות חדר ניתוח | ספטמבר 2014  | ירושלים
אהובה פרידמן, ראש צוות בחדר ניתוח, המשמשת כסגנית יו"ר העמותה, 
הייתה בין מארגני כנס חגיגי זה שציין חצי יובל לקיום העמותה. בכנס הוצגו 
עבודות על ידי הצוות הסיעודי של חדר ניתוח 3. איריס לניאדו הרצתה בנושא 
ניצולת חדרי ניתוח, אהובה פרידמן הרצתה בנושא תהליך האקרדיטציה 
מנקודת מבטו של העובד בשטח, והוצג פוסטר בנושא הטלפון הסלולרי 
כסוכן להעברת זיהום, שזכה במקום הראשון בתחרות הפוסטר הטוב ביותר .
הכנס ה-12 של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד | אוקטובר 2014 

| בית החולים לגליל המערבי, נהריה
הוצגה ככרזה עבודה של לובוב יעקובוב, אחות המלר"ד, בנושא "התפתחות 
התסמונת הפוסט-טראומטית והפרעות פסיכולוגיות אחרות בקרב אחים 

ואחיות במלר''ד".

מדיניות לבחירת מועמדים לתפקידים 
מאת אורנה צבי, מרכזת כוח אדם סיעודי

הנהלת הסיעוד גיבשה מדיניות בבחירת מועמדות לתפקידים 
שאינם מחויבים במכרז. מטרת התהליך לאפשר למועמדים 
להציג את מועמדותם המקצועית ואת השקפתם ונכונותם 
התפקידים  איכות.  תהליכי  ולהוביל  לנהל  להתקדם, 
והקריטריונים הנדרשים לביצוע מתפרסמים באתר האינטרנט 
הפנימי של בית החולים ובאמצעות אחות אחראית ולוחות 
מודעות. לבחירת המועמדים מתכנסת ועדה המונה את מנהלת 
הסיעוד, סגנית מנהלת הסיעוד, מרכזת כוח אדם סיעודי 
וצוות נוסף מהתחום הרלוונטי. הוועדה בוחנת את כישורי 
המועמדים ואת מסוגלותם לבצע את התפקיד, ובוחרת 

במועמד המתאים.

אחיות וולפסון מדווחותהסיעוד בשטח
בעריכת לידיה ריחני ושושי פרידמן
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לומדים סיעוד

המסע שלי לאתיופיה
בעקבות פתיחת תוכנית ייחודית ללימודי תעודה לאחיות 

מוסמכות, לבני העדה האתיופית, שנפתחה בביה"ס לסיעוד 
וולפסון, החליטה מאירה זומר, ממובילות התוכנית, להרחיק עד 
אתיופיה כדי להבין את מורשת התלמידות שלה. אתם מוזמנים 

ללוות אותה בשחזור המסע המרגש

מאת מאירה זומר

באוקטובר 2014 נפתחה בבית ספרנו תוכנית 
וייעודית ללימודי תעודה לאחיות  ייחודית 
מוסמכות, עבור בני העדה האתיופית תושבי בת 
ים, בשיתוף בין המרכז הרפואי וולפסון, מנהל 
הסיעוד ועיריית בת ים. הלימודים מתקיימים 
במתכונת מתחשבת ומאפשרת תוך הבנת 
הצרכים הייחודים של אוכלוסייה זו )פירוט 

במסגרת(.
המפגש עם אוכלוסייה זו עורר בי סקרנות 
להיכרות מעמיקה יותר עם הקהילה ומורשתה. 
בעקבות כך החלטתי לצאת למסע באתיופיה. 
המסע נמשך שבועיים ימים ובמהלכו ביקרתי 
בצפון המדינה ובדרומה. המפגש עם הדרום 
היווה עבורי כניסה למנהרת הזמן, מקום בו הזמן 
עמד מלכת. חולות, אבק, בעלי חיים המשוטטים 
חופשי, מגורים בבקתות במבוק, ללא מים 
זורמים וחשמל – מה שהזכיר לי נשכחות 
מספרי הילדות של פנימור קופר. בעידן שלנו 
לא ציפיתי לחוות שבטים אמיתיים ללא הצגות 
תכלית לתיירים, אבל הכול שם אותנטי, כפרים 

תוכנית אחת,
שני שלבים

התוכנית הייחודית, להכשרת אחיות 
מוסמכות בני העדה האתיופית, נמשכת 

שלוש שנים ובנויה משני שלבים: 
שנה  חצי  בת  מכינה   – א'  שלב 
שמטרתה חיזוק הידע, גישור על פערים  
לעמידה  טובה  זינוק  נקודת  ויצירת 
מוצלחת בתוכנית ההכשרה לסיעוד. 
המכינה עוסקת בתחומים רלוונטיים כגון 
אנגלית, רוקחות, פילוסופיה מערבית, 
סוציולוגיה רב תרבותית, מחשבים ועוד.  
שלב ב' – תוכנית להכשרת אח/ות 
מוסמך/ת )RN( נמשכת שנתיים וחצי. 
עם סיום הלימודים מקבלים הבוגרים 
תעודת אח/ות מוסמך/ת, המאפשרת 
וכאחיות  כאחים  להשתלב  לבוגרים 

במוסדות בריאותיים שונים.
הכיתה מונה כיום 33 סטודנטים בעלי 
בגרות מלאה בגילאים שונים, רובם 
בעלי משפחות המתמודדים עם קשיי 
פרנסה וגידול ילדים. למרות זאת, הם 
בעלי מוטיבציה ורצון להצלחה. מרכזת 
התוכנית בבית ספרנו היא מילה גילוטין, 
מתאמת  זומר  מאירה  אותה  ומלווה 

תוכניות לימודי התעודה בבית הספר.

שלמים שלא נחשפו עדיין לעידן המודרני. 
במהלך שהותי בדרום נחשפתי למספר שבטים 
כגון שבט המורסי ושבט האמר ובהם צפיתי 

בטקסי התבגרות מרתקים ובאורח חייהם.  
חלקה הצפוני והמרכזי של המדינה נחשב 
למפותח יותר. התושבים מתגוררים בבקתות 
או במגורי קבע אך עדיין ללא חיבור למים 
זורמים וחשמל, למעט חלקים שונים כמו באדיס 
אבבה. על אף התנאים נתקלתי באנשים חמים 
ונדיבים עם שמחת חיים, שותפות הדדית 

ומוכנות להגשת עזרה לקהילה.  
אחד השיאים עבורי במהלך המסע היה ביקור 
בעיר גונדר שמכונה עיר הטירות. במרכזה שוכן 
המתחם הקיסרי ההיסטורי ומאחוריה עומדת 
היסטוריה עשירה, כשבמשך מאות שנים הייתה 
מרכז של אומנות, מוסיקה, מדע ותרבות. זהו 
גם המקום שממנו עלו לארץ חלק גדול מיהודי 
אתיופיה. בעיר כיום אוניברסיטה וחיים שוקקים, 
והיא מוקפת בגבעות ירוקות של הרי סמיין 
)Semien( הדרומיים. בגונדר ביקרתי בבית 
כנסת ובבית הקברות היהודי 
ולמדתי על המורשת המפוארת 
של יהדות אתיופיה שבה אנחנו 
יכולים להתגאות. לא בכל מקום 
שנות  ב"אלפיים  זמן  ובכל 
הגלות" חיו היהודים כבני חסות 
נחותים וסבלו מעול הגויים כמו 
באתיופיה.אני שמחה כי נפלה 
בחלקי ההזדמנות להכיר, ללמוד 
ולחוות מעט מחייהם הקודמים 
האתיופית  העדה  בני  של 
ולראותם כיום כחלק אינטגרלי 
בחברה הישראלית בכלל ובבית 

ספרנו בפרט. 
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היה לי חבר, היה לי אח

במעמד חגיגי ובטקס רב משתתפים נגזר הסרט ונחנך 
"מרכז למצוינות בהמטולוגיה" במערך ההמטולוגי בבית 
החולים. חדר הסמינרים המשופץ והמודרני נבנה בזכות 
עמותת הידידים והודות לתרומה וסיוע של אנשי "רוטרי" 
מסניף חולון, ארגון עובדי חברת חשמל ומתנדבים נוספים. 
מנהל המערך, ד"ר אשר וינדר, ומזכירתו, טובה אגם, הזמינו 
לאירוע את כל מי שנטלו חלק במהלך לשינוי פני החדר 
וייעודו. במלאכת הפיכתו של החדר לפנינה אמיתית, 
שתאפשר תהליך למידה אידיאלי עבור אנשי הצוות, 
היו מעורבים מעצבים ובעלי מקצוע בתחומים שונים 

שנרתמו למשימה.

י.ע.ל.ו ויבואו!
מסיבת החנוכה המסורתית של י.ע.ל. )יד עזר לחולה(, 
נערכה גם השנה כמיטב המסורת בהשתתפות המתנדבות 
והמתנדבים היקרים שלנו. המסיבה התקיימה באולם 
ההרצאות של המרכז הרפואי ובמהלכה צוין גם יום המתנדב 
הבינלאומי. כיבדו את האירוע בנוכחותם מנהל המרכז 
הרפואי, ד"ר יצחק ברלוביץ, מנהל יחידת הסוכרת, ד"ר 
חוליו ויינשטיין, נציגי ארגוני המתנדבים וממלאי המקום 
של ראשי העיר חולון ובת ים. התוכנית כללה טקס הדלקת 
נרות, צפייה משותפת בתוכנית אמנותית של הסטודיו 
למשחק תיאטרון בחולון, הענקת שי למתנדבים, האזנה 
להרצאה מרתקת של ד"ר וינשטיין בנושא "דעות קדומות 
בנושא תזונה", ולסיום, ארוחת ערב חגיגית בחדר האוכל.

מפגש המתנדבות של מחלקת יילודים וטיפול מיוחד 
ביילוד נערך באולם האירועים של וולפסון. מתנדבות 
הפגייה מהוות חלק בלתי נפרד מצוות המחלקה. 
בתור שכאלה, הן מוזמנת להשתתף מספר פעמים 
בשנה במפגשים מקצועיים לצורך רענון ועדכון 
נהלי עבודה. במקביל, אנו מנצלים את המפגשים 
הללו כדי לומר שוב תודה ולהוקיר את העבודה 
המדהימה שלהן. אז תודה לכולכן על האכפתיות, 

הנתינה, המסירות והדבקות במטרה.

מפגש מתנדבות 
הפגייה

חדש בוולפסון: מרכז מצוינות במערך ההמטולוגי

מנהל המרכז הרפואי, ד"ר יצחק ברלוביץ, הודה למעורבים ואמר: 
"הירתמות גורמים מתוך הקהילה מראה שאנו בוולפסון מהווים 
חלק מהקהילה". ד"ר וינדר היה נרגש לראות את החדר בתצורתו 

הסופית וביקש להוסיף ולהודות לכל המתנדבים.
בין הנוכחים בטקס היו עמירם ון קלוטן,שגם גזר את הסרט 
בכניסה לחדר, ויתר אנשי "רוטרי" סניף חולון, נציגי ארגון עובדי 
חברת חשמל מרחב דרום, אנשי מקצוע שהיו מעורבים בתהליך 
וואנשי עמותת הידידים של המרכז הרפואי: יו"ר העמותה בן חור 
ירושלמי,  המנכ"לית חנה גוכשטט וסמנכ"לית העמותה איה קנר.

המתנדבת הוותיקה במרכז הרפואי וולפסון, שעושה זאת במסגרת ארגון המתנדבים 
יע"ל )יד עזר לחולה(, חגגה את יום הולדתה ה-95 בשמחה ובהתרגשות כאשר מסביבה 

חבריה המתנדבים ויושבת ראש הארגון, חמדה ישראלי.
לאה וולפוביץ', כלת השמחה, מתנדבת בוולפסון מזה 30 שנה. בין היתר, היא מתנדבת 
בקפיטריה ובמחסן הבגדים, ומופיעה תמיד לעבודה כשחיוך על פניה. ללאה ארבעה 
ילדים, עשרה נכדים ו-17 נינים. כולנו מברכים את לאה מכל הלב, יום הולדת שמח 

ועוד שנים רבות של בריאות, עשייה ונתינה!

מזל טוב למתנדבת הוותיקה 
בוולפסון: לאה בת ה-59

בתמונה: לאה יושבת ואוחזת בזר הפרחים שקיבלה, כשמימינה, עומדת – חמדה ישראלי, 
ומאחוריה המתנדב יעקב והמתנדבת שמחה. 



מברשת השיניים
המפתח להיגיינת פה טובה היא מברשת השיניים וחשוב 
לבחור את המתאימה ביותר. על מברשת השיניים להיות 
נוחה לאחיזה ושימוש. המברשת צריכה להיות רכה כדי 
החלק  של  הגודל  ולחניכיים.  לשיניים  נזק  תגרום  שלא 
המשתמש  של  פיו  לגודל  להתאים  צריך  שלה  הסיבי 

)בערך כאורך 3 שיניים(.
למברשת שיניים אורך חיים מסוים, לכן מומלץ להחליף 
מברשת שהתבלתה לאחר שלושה-ארבעה חודשים. לא 
הוכח באופן מדעי כי השימוש במברשת שיניים חשמלית 
יעיל יותר מצחצוח ידני, אבל היא עשויה להקל על מלאכת 

הצחצוח.

צחצוח
לאחר  בבוקר  ביום:  פעמיים  לפחות  שיניים  לצחצח  יש 
ארוחת הבוקר ובערב לפני השינה. לפי השיטה הקלאסית, 
מומלץ לצחצח את פני השטח החיצוניים והפנימיים של 
השיניים, כשהמברשת בזוית של 45 מעלות ביחס לחניכיים 
כאשר יש להקפיד לא לדלג על השיניים האחוריות. כדאי 
לצחצח גם את הלשון, שכן מצטברת עליה כמות רבה של 
חיידקים, שבין היתר אחראים לתופעת הריח הרע מהפה. 
כדי למנוע תחושת סיום צחצוח כעבור פרק זמן קצר של 
20-30 שניות, כדאי לצחצח את השיניים פעם ראשונה 
עם מברשת ללא משחה ולאחר ניקוי יסודי של כל משטחי 
המכילה  שיניים  משחת  עם  בשנית  לעבור  יש  השיניים 

פלואוריד.
להשתמש  ויש  מושלם  אינו  השיניים  במברשת  הניקוי 
באמצעים משלימים לניקוי בין השיניים, כמו חוט דנטלי, 
קיסמים או מברשת אינטרדנטלית ואחת לתקופה לעבור 
 – בפלואור  טיפול  )מומלץ  השיננית  אצל  שיניים  ניקוי 

חומר המחזק את השן(.

מזון 
יש לאכול שלוש ארוחות מסודרות במהלך היום, כאשר 
על-פני  וירקות  פירות  אכילת  לשלב  עדיף  הארוחות  בין 

ממתקים וחטיפים.
הממתקים והחטיפים המזיקים ביותר הם אלה שנדבקים 
בעוד  השן,  על  יותר  רב  זמן  שוהים  הם  שכן  לשיניים, 
נשטפים  למשל,  שוקולד  דביקים,  שאינם  שממתקים 
המלוחים  הצ’יפס  חטיפי  הרוק.  ידי  על  קלות  ביתר 
מזונות  יותר משוקולד.  הרבה  לשיניים  מזיקים  לדוגמה, 

דביקים נוספים: במבה, טופי, מרשמלו ועוד.

2

1
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מרופאי השיניים של כללית סמייל

טיפים לבריאות
והיגיינת השיניים  3

 
  

 

כל המשפחה
בכללית סמייל
הגדולה  השיניים  מרפאות  רשת  סמייל,  כללית 
מרפאות  מ-95  למעלה  מציעה  בישראל 
מתקדם  ציוד   , הרופאים  מיטב  ארצית,  בפריסה 
הגילאים: לכל  איכותיים  טיפולים  ומגוון 
#  טיפולי שיניים משמרים  #  טיפולי חניכיים  #  שיקום הפה
שיניים יישור   # ולסתות   פה  כירורגית    # שתלים     #
#  טיפול בגז צחוק  #  הבהרת שיניים  #  טיפולים אסתטיים
החולים בתי  בשיתוף  כללית  בהרדמה  שיניים  טיפולי   #

מקצועי יותר.
אישי יותר. משתלם יותר.

הנחות בלעדיות
בטיפולים משקמים,

שתלים, גשרים וכתרים

ללקוחות כללית מושלם ופלטינום

טיפולי שיניים עד גיל 12
ללא עלות או בהשתתפות עצמית נמוכה

לילדי הכללית במסגרת
חוק ביטוח בריאות ממלכתי

אמא, דובי תפס
לי את הכסא

ארצי: מידע  מוקד 

clalitsmile.co.il
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משלנו

שלוש נשים מוולפסון יצאו למסע מרתק בהולנד ששילב סיור מקצועי
 בתחום הרנטגן עם ביקור בארץ מעניינת ו"נקודה יהודית" משמעותית.

 אחת מהן היא טלי נבון ממחלקת דימות, שחולקת איתנו את רשמיה

שלוש נשים, יצאנו מבית חולים וולפסון למסע 
מחוץ לגבולות ארצנו – במסגרת סמינר לעובדי 

הרנטגן בבתי חולים ממשלתיים.
המסע נטל אותנו להולנד והוביל אותנו מהנקודה 
היהודית דרך ארץ פסטורלית יפה, רוויית 
תעלות ושכשוך פלגים, בין רוכבי אופניים 

הבחירות כמשל
שתיים מהמקאמות משובבות הנפש, פרי עטו של ד"ר עוזי רביב, 
מתאימות במיוחד לימים הללו של אחרי בחירות ולקראת ממשלה 

חדשה. להנאתכם

נרים כוסית לאקדמיה ללשון העברית!
* לכבוד יצירת מילים חדשות הקשורות בחלקן לרפואה

ההודעה יצאה ישר מחדר הלידה:
סוף-סוף יש לנו וואחד   יחדה –

מין קואליציה ענקית, ממש עממית,
משקל מכובד, לא פג ואין לה צורך בחממית.

בזמן שהממשלה מחליפה חיתולים,
כל מעריציה משמיעים צהלולים
ובפייסבוק ובטוויטר, מבלי לנוח,
כל הזמן עסוקים בשיחוח וויכוח.

גם ההסתדרות הרפואית שלחה צרופה
ובה המלצה מדיצינית דחופה:
"מניסיוננו הרפואי והמיומנות

כדאי שהממשלה תפעיל צימנות!"
אך אני לא יכול לעניין לגשת

מבלי שאחטוף איזו רגשת
כי, למרות הכל, אין סיכוי שאעדיף

לבלוס בגלל ממשלתנו דשנת בתוך הקציף!

בהמוניהם והרהור אין סופי.
המחשבות שלעם זה היה חלק בהשמדת העם 

היהודי הותירה בנו רגשות מעורבים.
סיורנו החל במוזיאון אנה פרנק במרכז העיר, 
כאשר התור המשתרך בכניסה השאיר אותנו 

פעורי פה.
משם הגענו לבית הכנסת הפורטוגזי שהיווה 

מרכז לצאצאי האנוסים מגירוש ספרד.
המשכנו לאתר הנצחת השואה, "התיאטרון 
ההולנדי". הגרמנים השתמשו במבנה התיאטרון 
כאתר ריכוז ליהודי אמסטרדם. במקום מתקיימת 
תערוכה על רדיפת היהודים בהולנד במלחמת 
העולם השנייה. לסיום הסיור התכנסנו לטקס 

זיכרון מרגש במחנה הריכוז פיכט.
יש לציין כי בהולנד היו אך ורק מחנות ריכוז, 
ומהם נשלחו היהודים למחנות ההשמדה בפולין.
ערכנו טקס זיכרון מרגש והדמעה נשרה על 

לחיינו.
במסגרת הסיור המקצועי, הקבוצה הגיעה לסיור 
מודרך במפעל פיליפס, שם התוודענו למכשירי 

הדימות העכשוויים והעתידניים.
הולנד על כל נופיה המהממים –  כיכר דאם, בית 
המשפט הבינלאומי בהאג, ארמונות, מוזיאונים, 
שיט תעלות והעם עצמו, השאירו בנו טעם 
של ריגוש חווייתי ועוצמתי. הבטחנו לעצמנו 

כי עוד נשוב.

על פקידים ודייגים
הלך דייג, למחייתו, לדוג בים

ולצידו הלך גם איש מע"מ
ועוד עמדו בהמתנה

אנשי המכס ומס ההכנסה
גם איש המים ואיש הארנונה
והדייג לרגע לא הרגיש נטוש

כי לידו הלך גם איש של מס רכוש.
וכך, לכל דג שבחכה

שורת פקידים שם מחכה
והראשון, ממש כמו עכברוש,

ממתין לטרוף לדג ת'ראש 
והשני, פקיד בכיר

גם מפיו נוטף הריר
כי הוא ממתין בעוד הדייג צולה

על הגריל, את בשר הדג, את הפילה.
וכך, שורת אין סוף של הפקידים

בסבלנות אין קץ שם עומדים
וממתינים שהדייג – וזו עובדה – 

יסיים עבורם את העבודה
וייקח הביתה את שרידי השלל,

ממה שנותר לאחר שוד אנשי הממשל.
 * * *

האמינו רבותי – אין זו השמצה או עלילה –
אחרי הכל זה נעשה בשם הממשלה.

הביקור באמסטרדם: על דימות ויהדות



מעוניינים לתמוך בפעילות עמותת הידידים ולתרום לקידומו של וולפסוןלמעןנרתמים
המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון? צרו קשר בטל' 03-5028596

friends@wolfson.health.gov.il או 03-5028819 או במייל

ידידים זה מהלב

חג פסח שמח לצוות 
וולפסון, לבני המשפחות, 

למטופלים ולמלוויהם. 
חירות, בריאות ורק 

בשורות טובות!

        שמחה ובריאות!אביב של צמיחה,



רשת הדיור המוגן הפרטית המובילה בישראל a-rubi.co.ilהנחשול 30, נווה ים, ראשון לציון

רבקה מיכאלי

  במקום אחד.כל השירותים הסיעודייםאחוזת ראשונים.

בריאות ואושר נפגשים באחוזת ראשונים 
לפרטים נוספים ולקביעת פגישה התקשרו:

מיועדת לאלו המתקשים 
בביצוע פעולות בחיי היומיום 
וזקוקים לסיעוד רצוף וקבוע. 

לכל דייר במחלקה תכנית 
טיפול המותאמת לצרכיו 

המיוחדים.

מחלקה סיעודית

מיועדת לסובלים מדמנציה או 
אלצהיימר וזקוקים לסביבה 

מגוננת. הצוות מטפל בדיירים 
באהבה ואמפטיה, בשיטות 

טיפול מתקדמות כולל שפע
של פעילויות וגירויים.

מח‘ תשושי נפש

מיועדת לאנשים המעוניינים 
לקחת פסק זמן לאחר ניתוח 

או אישפוז, לאפשר למשפחה 
קצת זמן פנוי לעצמם כאשר 

יקירם בטיפולנו המסור.

אגף החלמה

מיועדת למי שמבקשים לקיים 
אורח חיים עצמאי ורגיל בסיוע 

מטפל אישי צמוד. התכנית 
מעניקה טיפול סיעודי אישי 
בדירה פרטית תחת השגחת 

צוות האחוזה.

PrivateCare

שירות סיעודי מקיף וצוות מנוסה, מעניק למטופלים
בכל יום את מלוא האהבה, המקצועיות והמסירות


