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אגרתלעובד
דברהמנהל
יום העצמאות
האחרון שבו שוב
הופגזויישובי"עוטף
עזה" על-ידי
הפלשתינאים
ברצועתעזההזכיר
לנועדכמההשלוםוהרגיעהשבריריים,
ועדכמהאנועומדיםבפניתקופהלא
קלהאםהמצבהזהימשך.
אין ,לאף אחד מאתנו ,ספק שנוכל
להתמודדעםהאתגריםשעומדיםבפני
המרכזהרפואיברזילי.לאורךשנים
רבותהצוותהוכיחלארקאתחוסנו
הנפשיאלאגםאתמקצועיותווכושרו
להסתגללכלהצרכים,למרותהקשיים
הבולטים בכוח אדם ואמצעים.
אנו ממשיכים להלחם על הגדלת
המשאביםהמגיעיםלנוואמנםהצלחנו
להוכיח קיפוח של שנים בתקנון
האחיותואושרהלנוהקצבהשלתקני
אחיותעלפניכמהשניםשמתקנת
העוול.לעומתזאתבתקניהרופאים,
מנהלומשקופרה-רפואייםאיןפתרון
באופק.
דרשנו גם תקציב הצטיידות לשעת
חירוםשעדייןלאאושר.

לכל העובדים

בנושאהמיגוןלשעתחירום:ביצענו
אתמיגוןהחלונותכנגדרסיסיםומיגנו
את מצבורי החמצן .בקרוב יחלו
העבודותלהקמתחדרהמיוןהממוגן
)מלר"ד(שיהווהאתהקומההראשונה
לאגףהכירורגיהחדש.
הרכש העיקרי השנה היה במחלקת
הדימות ,שם נרכשו מכשיר סורק
ממוחשבחדיש)64פרוסות(אשראליו
הצטרפומכשיררנטגןדיגיטלי,שתי
מצלמותרפואהגרעינית,הממוגרף
הדיגיטלי ,מכשיר בדיקת
האולטרה-סאונד )על-שמעי(,
והעברתכלהמכשורהרנטגניהקיים
לשיטת-C.R.שהיאהשיטהשמחברת
ביןמכשורישןלפענוחדיגיטלי.ועל
כל אלה ,הוכנסה שיטת הארכיב
הרנטגניהדיגיטלי)(P.A.C.Sהמאפשרת
לראות צילומי רנטגן בכל מקום
שהמחשבמחובר,ומעבירהאתבית
החוליםלשלבשבואיןיותרצילומי
רנטגן על פילם אלא רק צילומים
דיגיטליים.

נושאהאלקטרו-פיזיולוגיהתפסאצלנו
תאוצה!ורביםעומדיםבתורלשירות.
חדר מיוחד הוכשר במרתף בנין
האשפוזהפנימי,ובקרוביועברהשירות
כולולחדרזה.תחוםזהשפרופ'כץ
וד"רחלמייזרמוליכיםאותו,יהפוך
להיות מהנושאים המרכזיים של
הקרדיולוגיההמודרנית.
גםבתחומיםאחריםישהתקדמות,
באורולוגיה הוכנסו שיטות טיפול
חדשות בסרטן השלפוחית ,בנוסף
לטיפולהמתקדםבסרטןהערמונית.
בענייניםהקשוריםבתשתיותהתחלנו
במבצעהחלפתכלמהשקשורבאזבסט
בגגות.מבצעשכרוךבהוצאהאדירה,
אך חשיבותו היא לאין ערוך
לבריאותנו.
מבנההנפרולוגיהעוברשיפוץוהחלפת
החשמל .בנוסף הושקעו משאבים
באמצעיבטיחותכנגדשריפותבמספר
מקומותבביתהחולים.

נושאה PACS-הושלםרקלאחרונה
ועדייןישבוקשייקליטה.
אנוגםעומדיםלהחליףאתמכשיר
השיקופיםוגםאתמכשירהצנתורים
המיושן ,כמובן בכפוף לאפשרויות
התקציביות.
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הנדון:הופעהבלבושצנוע

בהתאםלהוראותהתקשי"רולכלליהאתיקהלעובדיהמדינה,אבקשלהזכירולהבהירכיכלבעליהתפקידיםבמרכז
הרפואי מתבקשים לשמור ,בעת מילוי תפקידם ,על לבוש והופעה ההולמים את מעמדם ותפקידם ,על פי
המקובלוהנסיבות.
אנומוסדציבוריהנותןשירותלאוכלוסיותשונות,בתוכן
אוכלוסיות דתיות שלבוש שאינו צנוע ,פוגע בהן.
מכיוון שאנו לא רק מוסד ציבורי אלא גם בית חולים
והמודעותלכךחייבתלהיותגבוההיותרולכןגםההקפדה
תהיהגבוההיותר.
מנהליהמחלקותמתבקשיםלהקפידעלמילויההוראות
הנ"ל,במיוחדבחודשיהקיץ.
U
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רכזתמערכת :רימונהאלבז
עיצובועריכה :אורליסתיו-רייך
חבריהמערכת :דקלהאיתן,שושסלע,לאהמלול.
דודאביעוז,מורןאחדות,אורליסתיו-רייך
צילום:
08-6745339,08-6745884
טלפון:
stav@barzi.health.gov.il
דוא"ל:
עיצובוהפקה :דפוספרגובע"מ03-6880099

מכוןלמחקראפידמיולוגי
מנהלהמכוןלמחקראפידמיולוגיורופאאזורי,ד"רמיכאלגדילביץ
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דוחנסיעה:סמינרמקצועי
Ecdc - Epiet

מהון–מינורקה–ספרד
אסורנחמה,אחותאפידמיולוגית
לשכתהבריאות-מחוזאשקלון

בתאריכים12-14/10/06השתתפתיבסמינרמדעיהדן
בנושאיםהקשוריםלחקירותאפידמיולוגיותעםדגשעל
אפידמיולוגיההתערבותיתואנליטית.
הסמינרהתקייםבאימינורקהבעירמהוןשבספרדונמשך
שלושה ימים משעות הבוקר המוקדמות ועד הערב.
כליוםהתחלקלארבעהחלקיםובמהלךכלחלקהוצגו
ארבעמצגותבנותכ15-דקות.לאחרכלמצגתהתקיים
דיון אודות השיטות ,המסקנות וההמלצות שהוצגו.
רובמשתתפיהסמינרהיוחבריה.Epiet -קבוצהשעוברת
הכשרהבתשנתייםשבמהלכםמוצביםבמקומותשונים
ברחביהעולם)בעיקרבאירופהומדינותהעולםהשלישי(
לצורךביצועהערכותוהתערבויותשקשורותלתופעות
המסכנותבריאותוכןלעוסקיםבאפידמיולוגיההתערבותית
מחוץלקבוצהשמעונייניםללמודלהכירולבנותקשרי
עבודה.אחתהמטרותשלהארגוןהיאלחזקאתהקשרים
החברתייםביןחבריהקבוצהעלמנתליצוררשתתקשורת
טובהוחזקהשתוכללהוביללשיתוףפעולהיעילבמידה
ויהיהצורךלבצעתחקיריםאפידמיולוגיםבוזמניתבכמה
מקומותבעולם.לשםכךבנוסףלדיוניםהמקצועייםהתקיימו
מפגשיםחברתייםבשניערביהכנס.
הנושאיםשנידונובכנס:
* תחקיריםאפידמיולוגיםשלמחלותמעייםשנגרמו
כתוצאהמאכילתמזוןמזוהם.
* שפעת העופות :בעיות הקשורות לאבחון המחלה
בחיות ובבני אדם ,רשמים מתחקירי אירועים של
תחלואהבבניאדםבסין,אז'יבירזאןורשמיםמתחקירי

אירועיתחלואהבעופות
* שפעת אנדמית :ניסיון לחזות בעזרת מודלים את
התפשטותהמחלהבאירופה
* מחלותשעוברותבדרכימין:הופעתנולגלותשמטרת
חלקגדולמתורמיהדםהיאביצועבדיקותלגילויHIV
ולאודווקאנושאהתרומה.
* חיסונים:דיוניםאודותגורמיסיכוןשמעליםסיכוי
שלתופעותלוואי,התפרצויותשלמחלותזיהומיות
כפועליוצאשלירידהבכיסויחיסונים,חיסוניםחדשים
אשר ניתנים בכיסוי נמוך והשפעתם על תחלואת
מבוגריםבעתיד.
* תחקיריאירועיםמיוחדים)שחפת,דלקתקרוםהמוח
מנינגוקוקלית(.
* זיהומיביתחולים.
* תיאורשלהרעבבניגריה.
ביוםהשניבנוסףלהרצאותהתקייםדיוןסביבשולחןשעסק
במניעתמחלותהמועברותע"יבע"חוהצורךבשיתוףפעולה
עםבעליתפקידיםמתחומיםאחריםכמווטרינרים,אנשי
איכותובריאותהסביבה.
עודביוםהשניהוקדשושלוששעותלסיורביןהפוסטרים
שהוצגו.בזמןזהיכלוהמציגיםלשתףאתבאיהכנסבניסיונם
מהאירועשפורסםוכןלענותעלשאלות.הפוסטרשהוצג
על-ידי,שדןבהתפרצותפריחהבעקבותחשיפהלחומר
כימיבביתספרבמסגרתשיעוראמנות,עוררהתעניינות
רבה.
אתהכנססייםטקסהמודהלמשתתפיםולמארגניםומזמין
אתכלהעוסקיםבמלאכהלהישארבקשרמקצועיומלא
שיתוףפעולה.
לסיכוםאבקשלהודותלהנהלותלשכתהבריאותובית
החוליםשאפשרואתהנסיעהוהאמינוביכולתילייצגאת
הלשכהולשתףאתבאיהכנסבמקצתמהעבודההמעניינת
והחשובהשלכולנו.

הורדתחרדהלפניצנתורהעורקים
הכלילייםבאמצעות Palmtherapy
יוסיבלייר,מפקחקליני

חוקריםמהמרכזהרפואיברזיליהציגו
בכנסהבינלאומי,שלהאיגודהאירופאי
לקרדיולוגיה ,שנערך בפראג ,מחקר
ראשוניחדשעלהשפעהמטיבהלהורדת
רמתהחרדהבקרבחוליםהמועמדים
לצנתור כלילי ,ע"י טיפול בלחיצות
על נקודות ספציפיות בכף-היד
.Palmtherapy
,Palmtherapyריפויבאמצעותכף-היד,
היאאחתהשיטותהמשלימותהמקובלת
לטיפולוריפוימצביםשוניםבאמצעות
לחיצותעלנקודותמסוימותבכף-היד.
ממציאהשיטהמשהצוואנג,פרופסור
לרפואה משלימה ,קבע בשנת 1985
שקיימותבכף-הידנקודותשמייצגות
אתפעילותהמוח,הקשורותבתחושה
ותנועה,ולחץעלהנקודותהללויכול
להשפיע על האישיות והרגשות.
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לאחרונה הופיעו מאמרים שרואים
בשיטהזוכשיטהיעילהלטיפולבבעיות
רגשיות ובמיוחד מצבי חרדה אחרי
טראומה.
יוסיבלייר,מפקחקליניבמרכזהרפואי
ברזילי,אשרהשתלםבשיטתטיפולזו,
בהנחייתםשלד"רג'עפריופרופ'רייזין
מהמערךהקרדיולוגיוד"רפודברזסקי
ופרופ'בנימיןמהמחלקהלבריאותהנפש,
והגברתתמרדודמנהלתהסיעוד,ביצע
מחקרראשוניעל40חולים,בובדקאת
השפעתהטיפולבלחיצותעלנקודות
מסוימותבכף-הידעלרמתהחרדהשל
חוליםהמועמדיםלצנתורהעורקים
הכליליים.המחקרהתבצעתוךשימוש
בקבוצתבקרהכדילהשוותאתתוצאות Evidence based complementary and
הטיפול.רמתהחרדהנבדקהלפישאלון alternative medicine – Oxford
החרדהשלהמכוןהלאומילבריאות
.Journals

הנפשבארה"ב.
תוצאותהמחקר
הראו ירידה
משמעותית ברמת
החרדה בקרב החולים
שטופלובPalmtherapy-לעומתאלה
שלאטופלו.
מסקנת החוקרים הייתה שיש מקום
לשלבטיפולזהלהורדתרמתהחרדה
בקרבחוליםהמועמדיםלצנתורכלילי
וייתכן שיש לשיטה זו שימוש גם
בניתוחיםאחרים.
המחקר הוצג בכנס הבינלאומי של
האיגודהאירופאילקרדיולוגיהשנערך
בפראג.המחקריתפרסםבקרובבעיתון

המרכזהרפואימארח
ציודחדשבמכוןלרפואהגרעינית
המרכזהרפואי"ברזילי"
מארחאתבחינות
ההתמחותבנוירולוגיה
ביוםשלישיה27.3.07-נערכובביתהחוליםבחינותשלב
ב' הארציות בנוירולוגיה ,מטעם ההסתדרות הרפואית
והאיגודהנוירולוגי.
אלהמכוןהנוירולוגישבמרכזהרפואיברזיליהגיעו15
נוירולוגיםבכיריםמבתיהחוליםבכלרחביהארץוארבעה
פסיכיאטריםאשרשימשוכבוחנים.
4נבחנים-רופאיםבסוףהתמחותםבנוירולוגיהאשר
בחינהזואמורהלקבועהאםיקבלותוארמומחהאולא,
ו4-חוליםהנמצאיםבמעקבהמחלקההנוירולוגית.אלו,
אשרנבחרובקפידהומחלתםתועדהלפרטיה,שימשו"מקרי
מבחן"אותםהיואמוריםהנבחניםלפצחמולשתיועדות
שלבוחנים,תוךשימושבמיומנויותקליניותוידעאותם
רכשובמשך5שנותהתמחותעמוסות.

הביטחון,התחבורהוהחניהבניצוחושליובלבןמרדכי,סגן
המנהלהאדמיניסטרטיבי.אלודאגולאירועחלק,זורם
וטעים אשר צוין לשבח ע"י ועדת הבחינה של האיגוד
הנוירולוגיושארהאורחים.
בסופו של יום ,נוספו  4מומחים למצבת הרופאים
הנוירולוגייםבמדינתישראל)כולםהצליחובבחינה(.זו
פעםראשונהבתולדותבחינותההתמחותבנוירולוגיהבה
שיעורההצלחההיה...100%השאלההיא-האםהנבחנים
היוכלכךטובים,אואוליהבחינההייתהקלה,אושהבוחנים
היו רחמנים יותר מבעבר ,או אולי זהו חן המקום?
ד"רמילואנזכרבבחינותדומותשארגןלפני10שנים,אז
נבחנו  16רופאים ,לעומת  4היום :האם מתמעטים
הנוירולוגיםבארץ?!אלמולהענייןהעולמיהגוברבמדעי
המוח ,ההתקדמות הגדולה בשיטות אבחון וטיפול
בנוירולוגיהוהתפתחותמואצתבכלתתהתחומיםשל
מקצועזה,מגמהזושלהתמעטותהנוירולוגיםהמומחים,
אםתמשך,מדאיגה,ומצריכהמאמץמערכתילאומילחיזוק
המקצוע.

יומייםקודםלכןהתקייםהשלבהראשוןבבחינה,בונדרשו
הנבחניםלפענחכ30-בדיקותעזרשונותבנוירולוגיהאשר
הוכנועלידיהמחלקהב"ברזילי"בראשותושלד"ררון
מילואמנהלהמחלקההנוירולוגית.
הבדיקותכללובדיקותהדמיהשונות),MRI,CTאנגיוגרפיות
שלהמוחוחוטהשדרה(,בדיקות,EMG,EEGביופסיות
ומקריםנוירואופטלמולוגייםמתוךמבחרהמקריםאשר
אובחנווטופלובביתהחולים.הבחינהאורגנהוהוכנהבמשך
שבועות ארוכים ע"י ד"ר רון מילוא  -מנהל המחלקה
הנוירולוגית,וד"רליאורוולצ'ק,רופאבכירבמחלקה,אשר
קיבלו סיוע לוגיסטי וארגוני מצוותי המטבח ,המשק,

ד"ררוןמילואוהבוחנים

ביקורשרתהחינוך,הגב'יוליתמיר,
במרכזהרפואיברזילי
ד"רשרףהעלהבפניהשרהאתמצוקתהאשפוזוהצפיפות
הקשהבמחלקותהפנימיותוביקשאתעזרתהבענייןבניית
המחלקהלרפואהדחופהובניןהאשפוזהחדשכשהעניין
יובאלהצבעהעלשולחןהממשלה.גב'יוליתמירנענתה
בחיובוהבטיחהלתמוךבתקציבבנייתמחלקהלרפואה
דחופהחדשהבזמןההצבעה.

השרהיוליתמירומנהלהמרכז

גב'יוליתמיר,שרתהחינוך,ביקרהבמרכזהרפואיברזילי
באשקלון.במסגרתביקורההיאנפגשהעםד"רשמעוןשרף,
מנהלהמרכז,ושמעהממנוסקירהעלביתהחוליםועל
הפעילותהענפהשמתקיימתבמרכז.

לאחרהפגישהעםמנהלהמרכזביקרההגב'תמיראתהנער
אדיר בסעד אשר נפצע מפגיעת טיל הקסאם והחלים
מפציעתובמחלקההאורתופדית.פציעתושלהנערהייתה
קשהביותרוהודותלפעולותצוותהרופאיםיוצבמצבו
וחייוניצלו.ד"ריצחקיקים,מנהלהמחלקהלכירורגיה
אורתופדית,סיירעםהשרהבמחלקהועדכןאותהעלמצבו
הרפואישלהנעראשרהולךומשתפר.
גב'תמיראיחלהלנערבריאותשלמהוהחלמהמהירה.
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מחלקתנשיםויולדותמרכזרפואי"ברזילי"
שירותההיסטרוסקופיה

ד"רדבקרול,אחראיתחוםהיסטרוסקופיה,ד"רעפרגמר,סגןמנהלמחלקתנשיםויולדות
פרופ'איילענתבי,מנהלמחלקתנשיםויולדות
היסטרוסקופיה,היאפעולהזעיר-ניתוחיתשבאמצעותה
ניתןלאבחןולטפלבמצביםחריגיםרביםהקשוריםבמבנה
ותפקודהרחם.זאת,ללאפתיחתבטןוללאכריתתרחם.
פעולהזאתמיישמתאתעקרונותהכירורגיההאנדוסקופית.
לפיההתערבותכירורגיתמינימליסטית,חוסכתלחולה
תחלואהוסבל,ומאפשרתהתאוששותמהירהוחזרהמיידית
לפעילותרגילה.בעקבותהשיפוריםהטכנולוגייםבמכשור
ההיסטרוסקופי,אנומסוגליםהיוםלבצעפעולתאבחון
וטיפולבעתובעונהאחת,ובכךלחסוךלאישההתערבות
כירורגיתנוספת.
במשך עשר השנים האחרונות ביצענו מעל ל1500-
היסטרוסקופיות,כ60%-מהפעולותהיוניתוחיות.עם
כניסתושלפרופ'איילענתבילתפקידמנהלמחלקתנשים
ויולדות,הוחלטעלהקדשתמשאביםרביםלפיתוחהשרות
ההיסטרוסקופי.ד"רקרולמונהלאחראיעלהשרות,והוא
פועלבשיתוףעםד"רגמרהאחראיעלמחלקתנשים.
כדי לשפר את איכות השרות הוחל בהפעלת מרפאה
היסטרוסקופיתטרום-ניתוחית.זאתעקבחשיבותהביקור
המקדיםוההערכההטרוםניתוחית.הערכהזוכוללתראיון
עםהאישה,ביצועבדיקותשונותעלפיהצורך,ולאחרמכן
המלצהאודותהפעולההניתוחיתהמועדפת.הנשיםמקבלות
דפימידעוהסברעלמהותהפעולהאותההןעומדותלעבור.
כךהןמגיעותלפעולהללאחששות,ובמצבגופניונפשי
אופטימאלי.המרפאהההיסטרוסקופיתהטרום-ניתוחית
פועלתבימיב'במבנהמחלקתנשים.
פעולותחשובותנוספותלקידוםהשרותכללורכישתהציוד
המתקדם ביותר לפעולות ניתוחיות ,הצגת היכולות
ההיסטרוסקופיותבכנסים,ותכתובתעםרופאיהנשים
בקהילההשולחיםאתהנשיםלפעולותהללו.כמו-כן
התחיללעבודבשרותההיסטרוסקופי,ד"רטרגראשרעבר
השתלמותבכירורגיהזעירפולשניתבחו"ל.בעקבותכך
התהדקמאדהקשרהמקצועיעםרופאיהקהילהואנועדים
לעליהמתמדתבמספרהנשיםהמופנותאלינולשרותזה.
הפעולותההיסטרוסקופיותהניתוחיותנעשותבתנאים
סטרילייםבחדרניתוחבמסגרתאשפוזיוםכירורגי.הנשים
משתחררותלביתןאחרימספרשעות,ומוזמנותלביקורת
ולקבלת תשובות פתולוגיה מספר שבועות לאחר מכן.
הפעולותהמבוצעותהיוםבעזרתהיסטרוסקופיהמתחלקות
לשתיקבוצותעיקריותאבחוןוטיפולניתוחישלבעיות
תוךרחמיות.
הפעולותהאבחנתיותנעשותלרובללאצורךבהרדמה,ואי
הנוחותהכרוכהבכךהיאמינימאלית.אנומחדיריםלחלל
הרחםהיסטרוסקופאבחנתיבקוטרזעירהמאפשרראיה
ישירהשלתעלתהצווארשלמבנהחללהרחם,מצברירית
הרחם,ומצבמוצאהחצוצרות.היסטרוסקופיהאבחנתית
מאפשרתלנולזהותפתולוגיותתוךרחמיותכמו:מומים
מולדים של הרחם ,מחיצה תוך רחמית היכולה לגרום
להפרעותפיריוןכמוהפלותחוזרותאולידותמוקדמות.
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ניתןגםלזהותהידבקיותתוךרחמיותהגורמותלאיפיריון,
הפרעותבווסת,ובמקריםקיצונייםאףלהיעלמותהוסת.
אנוגםמסוגליםלזהותבעזרתההיסטרוסקופיה:גידולים
ממאירים סרטניים של רירית הרחם ,גידולים שפירים
כפוליפיםושרירנים,ושאריותחומרהריונילאחרגרידהאו
לידה.
שיתוףהפעולהעםהיחידהלהפריהחוץגופיתוהיחידה
לאולטראסאונדבמחלקתנשיםויולדותתורמתבצורה
משמעותיתגםלשיפורהאבחנהוגםלשיפורבתוצאות
הטיפול.
הפעולותהניתוחיותשאנומבצעיםכוללותפעולותהקשורות
בפיריוןופעולותהקשורותבבעיותגינקולוגיות.בתחום
הפיריון:היפרדתהידבקיותתוךרחמיות,כריתתמחיצה
תוךרחמית,וכריתתפוליפיםושרירניםהבולטיםלחלל
הרחם.אלוגורמים,בנוסףלדמםמוגברבווסת,גםלבעיות
פוריות.כריתתםמשפרתבצורהמשמעותיתאתסיכוייה
של האישה להרות וללדת במועד תינוק חי ובריא.
בתחוםהגינקולוגי:צריבהאוכריתתריריתהרחםבכדי
להפסיקדימומיםחריגים,שאינםעלרקעגידול.מדובר
בדרךכללבנשיםלקראתגילהמעברהמדממותבצורהלא
סדירה,בכמותרבה,ולאמגיבותלטיפולתרופתי.בעבודה
שבוצעהבמחלקתנועלמאותנשיםשעברוצריבתרירית
הרחםבעזרתזרםחשמל,אוכריתתריריתהרחםבעזרת
רזקטוסקופאחוזהנשיםהמרוצותמהפעולההיה.90%רק
10%מהנשיםנזקקולפעולהנוספתכמוצריבהחוזרתשל
ריריתהרחםאוכריתתרחם.
תוצאותניתוחיותאלועומדותבשורהאחתעםתוצאות
מהמרכזים הרפואיים הטובים ביותר בארץ ובעולם.
לאחרונהרכשנוציודחדשניTherm Ablation,בעזרתבלון,
לבצועצריבתריריתהרחםללאצורךבהיסטרוסקופיה.
מדוברבמכשירחדשהמאפשרהחדרתצינוריתעםבלון
מסיליקוןלחללהרחם.לאחרניפוחהבלוןשמתאיםאת
צורתולקירותהרחם,מוזרםבעזרתגנראטורנוזלחםלבלון.
החוםמגיעל80-מעלותצלסיוסוגורםלהרסשלרירית
הרחםוהפסקתהדמומים.יתרונותהשיטה:זמןפעולהקצר
של8דקותבלבד,שחרורמוקדםשלהאישהלביתהותוצאות
טיפוליותהדומותלאלושלהיסטרוסקופיה.
בנוסףלציודייחודיזה,בעזרתתרומתוהנדיבהשלמראלי
אלעזראנרכשה,לאחרונהמערכתציודצילוםהיסטרוסקופי
מתקדמתביותר.מערכתזומאפשרתראייהמושלמתשל
חלל הרחם והיא תקדם עוד יותר את יכולותינו.

חללרחםתקין

כריתתשרירןע"י
היסרוסקופ

כריתתמחיצה
ברחם
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הועדהלמעמדהאישה
שושסלע,ממונהעלמעמדהאישה

במסגרתפעילותהועדהלקידוםהאישההפועלתזה7
שניםצוינוהשנה2אירועיםמרכזיים:
 .1יוםעיוןבנושאהטרדהמיניתוכבודהאדם)נושאהנמצא
לצעריבכותרות(-התקייםבתאריך.30.1.07בחרנו
להעבירנושאחשובזהע"יהמחזה"ענייןמטריד".ההצגה
תוקפת שתי בעיות חברתיות קשות :הטרדה מינית
במקומותעבודהופגיעהמיניתבתאהמשפחתי.אישה
אחתונערהאחתמספרותאתסיפורן.האישהנחלצת
לעזרתחברתההסובלתמהטרדהמיניתבעבודה.הנערה
מתמודדתעםפגיעהמיניתמביתושתיהןמתמודדות
עםהחברהסביבןעםעצימתעיניים,הבדידותוהאשמה.
שתיהןמחוברותזולזובשותפותהגורל.

חברותהועדהבמסכות

שתיבעיותשונותשהועלובהצגהאךבעלותגרעיןקשה
אחד:ניצולהאדםהנמצאבעמדתחולשה.
מטרתהמחזהלעוררתגובה,לעוררשיחהובעיקרלנפץ
אתהמוסכמההחברתית"אםאתקורבןאתכנראה
אשמה".מחזהאחדשווהאלףמילים....

קטעמההצגה",עניןמטריד"
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בהזדמנותזוברצונילהזכירלעובדיהמרכזכימידע
בנושאהחוקנגדהטרדהמיניתנמצאבאתרביה"ח.
הנכם מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה או בירור
בטלפון.8282
.2יוםהאישההביןלאומילציוןמאבקהנשיםלמעןשיויון
הזדמנויות.השנהצוין"יוםהאישההבינלאומי"באירוע
רבמשתתפות.
הנשיםבמרכזנומהוותמשאבכמותיואיכותיוביום
האישההןלקחופסקזמןקצרלקפה,עוגהואיךלא...
ירקות...ובכךהחלההחגיגה.
פתחתיאתהאירועבברכותותודותלהנהלתהמרכזעל
תמיכתהושיתוףהפעולהוכןלכלחברותהוועדהעל7
שניםשלפעילותמשותפתומגוונת.
בהמשךהתקייםמופעמרהיבשלהשחקניתניליעמר,
בשיחובתנועהגילתהלנואתסודהמסכה,אתכוחה
ומשמעותה,מאפריקה,מהקריביים,מהמזרחוהמערב
וכמובןמסכותשנילייצרהוחיברהאישיותלכלאחת
מהן.עובדותהמרכזהיושותפותמלאותלמופע,חבשו
מסכות,הציגוושיחקו.
הוועדהלקידוםמעמדהאישה,בחרהאתהנושאמתוך
מודעות עצמית והבנה שאין אדם ללא מסכה.
בסיוםניתנההרצאהע"יחברתאילמקייג'.ההרצאה
לוותהבהדגמהאישיתומפנקתוהעובדותחזרולעבודה
מאופרותויפות.יוםזהמומןע"יהנהלתהמרכזוכך
חולקשיצנועלכלמשתתפת,מחזיקמפתחותעםהקדשה
ועלכךשובתודה.
כןתודהלכלהנשיםועובדיהמרכזשטרחוועמלולהפקת
אירועמוצלח.
בהמשךהשנה-בחודשיוניתיערךבמרכז,כמדישנה,
תערוכתיוצריםשלעובדיהמרכז.
פרטיםיופצובהמשךבלוחהמודעות.
אשמח לקבל הצעות ורעיונות לשנים הבאות.
צוותועדתהיגוי:ד"רששון,ד"רשניידר,שריתשטרגר,
לינדהפרז,ילנהמודסטוב,גליתלייבהולאהמלול.

השחקניתניליעמרבפעולה

כנסנשיםהרות
פרופ'איילענתבי,מנהלמחלקתנשיםויולדות

לאחרונהנערךכנסנשיםהרותבביתהאופרהבאשדוד.
הכנסעוררענייןוזכהלהצלחהרבה.בכנסהוצגוהתוצאות
המיילדותיותשלהמרכזהרפואיברזילי,וכןחידושים
במעקבהריוןוניהולהלידה.
בשנת2006היובברזילי3700לידות.מתוכןשיעורהניתוחים
הקיסרייםהיה19%שהואשיעורדומהלממוצעהארצי.
שיעורההרדמותהאפידורליותהיהכ.70%-כמו-כןהוצג
לקהלהנשיםכישיעורהסיבוכיםשלהאימהותוהיילודים
היהנמוךביותר.
פרופ'ענתביסקראתהחידושיםהאחרוניםבתחוםניהול
ההריוןוהלידה.בנושאמעקבההריוןתוארוהחידושים
בתחוםהאולטרסאונדהכולליםבדיקתזרימתהדםהעוברית
בכלידםשונים.מדידתזרימתהדםבעורקהמוחשלהעובר
הינההיוםהכליהאיבחוניהחשובביותרלאנמיהעוברית.
כלהמקריםבהםקייםחשדלחוסרדםבעוברנבדקים
בשיטהזווכךהרופאיםיודעיםהאםהעוברסובלמחסר
דםובאםעליולקבלעירוידם.בנושאניהולהלידהציין
פרופ'ענתביאתהשינוישחלבשניםהאחרונותבגישה
ליולדת.שינויזהכוללשיתוףהאישהובןזוגהבכלההחלטות
המתקבלותבחדרהלידה.שיתוףזההינוברוחחוקזכויות
החולה,וכןהואנובעמהשפעותהרפואההמדיקו-לגלית.
עקבריבויהתביעותהרפואיותבמיילדותנדרשיםהצוותים
הרפואייםלזהירותרבהוכןלמתןהסבריםמפורטיםליולדת.
כךלמשלביולדתלאחרניתוחקיסריידועכיניסיוןלידה
נרתיקיתיכוללהיותכרוךבקרעשלהרחםבשיעורשל
כ.0.7%-לכן,מקובלהיוםלהסבירליולדתאתהסיכונים
בלידהולהציעלההןאפשרותלידהנרתיקיתוהןניתוח
קיסרי.הדברדומהגםבמקריםבהםמאובחןתינוקבמשקל
גדול.במצבזהקייםסיכוןנדירלפרעשלהכתפיים,כלומר

לקושיבחילוץהכתפייםאשריכוללהוביללשיתוקשלידו
שלהיילוד.לכן,מקובלהיוםלהסבירליולדתעםעוברגדול
עלסיכוןזה,ובמקריםמסויימיםלהמליץעלניתוחקיסרי.
הגישההמקובלת,אםכן,בחדריהלידהבמרכזהרפואי
ברזילי היא לשתף את היולדת במידע ובהחלטות
המשמעותיותהמתקבלותבמהלךהלידה.
ד"רשנהבהרצהעלה"דרךלהריוןבריא".בהרצאתוהוא
הדגישאתחשיבותנטילתחומצהפוליתבהריון,וכןאת
חשיבותביצועהבדיקותהשונותהמקובלותבהריון.בין
אלונמנותהבדיקותהגנטיות,בדיקתהשקיפותהעורפית
וסריקתהמערכותשלהעובר.ד"רזוהבהציגצילומיםשל
מראההעוברבאולטרסאונדתלתמימדיוצייןאתהחידושים
הרביםשחלובתחוםזה.גב'אתינגרהרצתהעלגישת
הלידההטבעיתונתנהלנשיםמספר"טיפים"חשובים
בנושאזה.כמו-כןישלצייןאתד"ראלבושענהעלהשאלות
הרבות שהתעוררו בנושא הרדמה מיילדותית.

צוותמחלקתנשיםויולדות,חדרלידהויונקים

שיעורהישרדותתינוקותבמשקללידהמתחתל–1500גרם
ד"רשמואלצנגן,מנהליחידהמקצועיתלטיפולבילוד

הפגיהבברזילי

שיעורהישרדותתינוקותבמשקללידהמתחתל1500-
גרםבמרכזהרפואיברזילימהגבוהיםביותרבארץזושנה
שלישית.
היחידההארציתלחקרבריאותהאישהוהילדשלידמכון
גרטנרבתלהשומרפרסמהאתנתוניתחלואתותמותת
תינוקותבמשקללידהמתחתל1500-גרםמשנת2004

מהדו"חעולהכישיעורתמותתתינוקותבמשקללידה
מתחתל1500-גרםהואמהנמוכיםביותרביחידהלטיפול
מיוחדביילודובפגבמרכזהרפואיברזיליזושנהשלישית
ברציפות.שיעורההישרדותבחייםשלתינוקותבמשקל
לידהנמוךמאוד,מתחתל1500-גרם,בקרבהתינוקות
שאושפזוביחידהלטיפולמיוחדביילודובפגבמרכזהרפואי
ברזיליהיהמהגבוהיםביותרמבין27המרכזיםבארץ,ועמד
על92.5%לעומתממוצעארצישל.81.3%
זושנהשלישיתברציפותשדו"חהיחידההארציתלחקר
בריאותהאישהוהילדמצביעעלשיעוריתמותהנמוכים
ביותרבמרכזהרפואיברזילילעומתהממוצעהארצי7.5%,
לעומת,18.6%כמעטפי.2.5
צוותהיחידהלטיפולמיוחדביילודובפגבראשותושלד"ר
צנגןמשקיעמאמציםרביםלשיפוראיכותהטיפולביילוד
ובפגובשניםהאחרונותשודרגושיטותהטיפול,נרכשציוד
חדישוחודשונוהליהטיפולביילודובפג.צוותהיחידה
שוקדעלעדכוןהידעבקרבהרופאיםוהאחיותבנושא
החייאהמתקדמתביילודיםונושאיםאחרים,והדברבא
לידי ביטוי כפי שפורסם בדו"ח היחידה הארצית.
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בטיחותוגיהותבעבודה
אביצוריהודה,ממונהבטיחותוגיהותבעבודה

בטיחותבדרכים

הדרכתעובדים

שינועמאושפזיםוציודבאמצעותרכבתפעולילמרפאות
החוץבוצעעדכהבנסיעהעלשבילהולכירגל,תוךגרימת
סיכוןממשילעובריםושבים.
לפנימס'ימים,הסתיימועבודותבינוילדרךנסיעהחלופית
עםאזורתפעולילשינועמאושפזיםבאופןבטוח,בימים
הקרוביםיסתיימועבודותהגידורוישולטהאזורכנדרש,
נסיעהבטוחה!

קורס"נאמניבטיחותמתקדם"ניפתחבמרכזנובתאריך
13.3.07וישתתפובוכ26-עובדיהמרכזמהסקטורים
השונים,מתוךהקבוצהיוכשרו6עובדיםכנאמניבטיחות
קרינה.
מטרתהקורסהינהגיבושצוותהדרכתיתוךהרחבתקשת
העוסקיםבבטיחות.
הקורסמלווהע"יהמוסדלבטיחותוגיהות.
תוכנית הקורס נבנתה בהתאם לצרכי המרכז ולאופי
הסיכונים הטמונים בסביבת עבודה של מרכז רפואי.
איחוליהצלחהלמשתתפים!

"שיווק"הבטיחותוהגיהות

שבילגישהלרכבתפעולי

בטיחותבעבודה
עבודותפירוקאסבסט
במרכזהרפואי"ברזילי"מתבצעותעבודותפירוקאסבסט
באישורהוועדההטכניתובפיקוחהמשרדלהגנתהסביבה
ומשרדהתמ"ת.
למען בריאותכם ,אנא הימנעו מהשהייה באזורים
שגודרו/סומנוושולטוכאזוריסכנה.
מח'הבטיחותוועדתהבטיחותמבקריםומפקחיםעלביצוע
העבודותבהתאםלנדרשבחוקובתקנותבאופןיומיומי.
כמוכן,מבוצעותבדיקותניטורסביבתיבאזוריהפירוקע"י
מעבדהמוסמכתבכדילוודאשאנועובדיםבסביבהנקייה.

      
        U
    W
     
      K
     U
   PK
    W
    U
     
     U
W

רכזהקורסשלהמוסדלבטיחותוגיהותבמחוזדרום,
עםמריובלבןמרדכי,סגןמנהלאדמיניסטרטיבי

שבועהבטיחות–הפנינגבטיחות

אתרפירוקאסבסטבמלר"ד.

ברזילישלנו 10

   
         
  U
`W`VbX^XY
      
  `WaX^XY
  W

ועידתהתביעות
וועידתהתביעות,שפועלתלרווחתניצוליהשואה,מסייעת
לביתהחוליםזהמספרשניםלשיפורתנאיאשפוזורווחת
החולים ניצולי השואה במרכז הרפואי ברזילי .וועידת
התביעותתרמהבעברסכומיםמכובדיםלביתהחולים
לשיפוץהמחלקההגריאטריתולשיפוץורכישתציודחדיש
במכוןלפיזיותרפיהבמרכזולאחרונהתרמהסכוםדומה
לשיפוץהמחלקההפנימיתד'.
חברי וועידת התביעות ביקרו ביום שלישי תאריך
28/11/2006במרכזהרפואיברזיליבמטרהלשמועעל
פרויקטהמחלקהלרפואהדחופההחדשה.אורחיהכבוד
היומרג'וליסברמןיו"רוועידתהתביעות,מרגדעוןטיילור
עוזרמנהלוועידתהתביעות,מרג'ורג'פרסלרנציגהוועידה
הרביעית,מרג'ורג'שניידרומרמנחםסובול.למשלחת
הצטרףראשהעיראשקלון,מררונימהצרי,אשרפועלללא
לאותכדילקדםאתפרויקטהמחלקהלרפואהדחופה
החדשה.
ד"ררוןלובל,סגןמנהלהמרכז,סקרבפניחבריהמשלחת
אתהתפתחותביתהחוליםלאורךהשניםוהציגבפניהם
אתהפרויקטיםשכברהוקמובסיועוועידתהתביעות.הוא
הדגישאתהצורךבבנייתמחלקהלרפואהדחופהחדשה
שתהיהגדולה,מרווחתוממוגנתותאפשרטיפולבחולים
ובפצועיםתחתאש,טיליםומתקפהשלחומרילוחמה
כימיים.המלר"דהקייםהיוםאינועונהלצרכים:שטחוקטן
מאוד,מספרהמיטותקטןביותר,מבנהוישן,אולםהמתנה
קטןמאודוכמובןאינוממוגן.המצבהביטחוניבאזורמחייב
הנעתגלגליםדחופהלהקמתמלר"דחדשלרווחתהחולים
והפצועים.איןזהסודשעלשולחנושלמשרדהבריאות

מונחתתרומהשל10מיליוןדולרלטובתהקמתמחלקה
לרפואהדחופהחדשהאךמשרדהאוצרדורשסכוםזהה
מקביל matchingכדילתתאורירוקלהתחלתהפרויקט.
ד"רלובלהבהירלחבריהמשלחתכיהפרויקטאושרבמשרד
הבריאותלפני5שניםומוכןלמכרזמאז.
אדריכלביתהחולים,צביקימלמן,הציגאתפרטיהתוכנית
המוצעתלהקמתהמלר"דהחדשה,אתהיתרונותוהלקחים
שהוטמעובתכנוןהמלר"דכתוצאהמהמלחמההאחרונה
בלבנון.
בתוםהצגתהנושאביקרוחבריהמשלחתבביתהחולים
במחלקההגריאטריתהמחודשת,באתרהבנייהשלמחלקה
פנימיתד',במכוןלפיזיותרפיה.בהמשךסיירובמחלקה
לרפואהדחופהוראובמועיניהםכיצדמתפקדהצוותוכיצד
מטופלים החולים בעומס ובצפיפות בלתי נסבלים.
בתוםהסיורהבטיחוחבריהמשלחתלשקולאתהנושא
בכובדראש.

חבריועדתהתביעות

טקסהרמתכוסית
לכבודחגהפסח

ד"רשרףנושאדברים

סגלהמרכזבהרמתכוסית

לקראתחגהפסחהתקייםטקסהרמתכוסיתבמרכזהרפואי
בהשתתפותסגלביתהחולים.מנהלהמרכזד"רשמעון
שרףנשאדבריםעלהשינוייםהצפוייםואיחללכולםחג
שמח.
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ביקורנציגיארגוןמשאביייעוץוהדרכהשל
ה–FBIואוניברסיטתKentuckyבמרכזהרפואיברזילי
   FBIV
    W
 UFBIV  U PP
    V
  Eastern Kentucky University
   W
   
     KUK
       U
  W
ד"ראמילחי,סגןמנהלהמרכזעםנציגיהארגון

 V   U
 PP  UFederal Bureau of Investigation
 V UEastern Kentucky
      UFBI
      W
 `  Z_XYZX[YY
  K FBIV
     W
     
     
W
 UFBIV  U
    V
  WKFederal Bureau of Investigation

    
   UK
         U
      U
   KW   U
      
   W
       
W
    
    W
    
     
       U
WFBIV

מוקדממוחשב
למחלקההטכנית

צחיכהן,מרכזשירותיםטכניים
במטרהלשפרולייעלאתאיכותהשירותלעובדיביתהחולים
הוכנסהלשימושבמח'הטכניתתוכנהלוגיסטיתחדשה
"תחזוקנית"2000לטיפולממוחשבבנושאיםהקשורים
ל,Help Desk-ונושאיאחזקה.לתוכנהכליםמתקדמים
בנושאמוקדשירותלקוחות,ניהולתקציבים,אחזקהמונעת,
ניהולמלאיועוד.כמוכן,הוכנסהלשימושמערכתברשת
האינטראנט הפנימית של ביה"ח המאפשרת לעובדי
המחלקותהשונותבON-LINE-לפתוחתקלתשבר,לבצע
הזמנתשירותמןהמחלקההטכנית,לעקובאחרמועדי
ביצועולבצעבקרהאחרהזמנותשירותפתוחותוסגורות
פתיחתקריאהתתאפשרע"יגלישהלאתרביה"חובלחיצה
אחתעלהקישור/http://www.barzi.health.gov.il
תחת כותרת פתיחת קריאה במוקד מחלקה טכנית
לכלמחלקההוגדרהסיסמהשתינתןבמסגרתהדרכהיזומה
במחלקהשתתואםותבוצעע"יעובדתהמחלקההטכנית
גב'אוריתקשתלוי.
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דבריםלזכרושל

דודפרנקלז"ל
דודהחללעבודבמרכז
הרפואיברזיליבשנת.1962
במהלךעבודתוכאפסנאי
ראשישימשגםכמזכיר
וועדיהעובדים,תפקיד
שמילאגםלאחרפרישתו
בחודשאוגוסט.1981
לאורךכלתקופתהעסקתוהיהמסורלעבודה,
שילבעבודהופעילותהתנדבותיתבעמותתאנוש
וביע"ל.
דודהיהבעלחושהומור,רחבאופקים,בעלידע
היסטורינרחבבהקמתהמדינהודמותמוכרת.
דודהלךלעולמובתאריך27.1.07בשיבהטובה.
זכרויהיהעמנותמיד

משחקיטאקיעם
הילדיםהמאושפזים

השחקניתריקיבליךעםצוותמחלקתהילדים

ביוםראשון28בינואר2007ביקרובמחלקתהילדיםבמרכז
הרפואיברזילישחקניתהטלוויזיהריקיבליך)המוכרת
מהסדרההטלוויזיוניתכאסתיהמכוערת(,המוסיקאיתאור
גל וחבריהם והשתעשעו במשחקי טאקי עם הילדים
המאושפזיםבמחלקה.
חבורתהשחקניםלאשכחולהביאאיתםהפתעותוממתקים
והעלוחיוךעלפניהםשלהילדיםהמאושפזים.
למשחקיהטאקיהללוישהיסטוריהמעניינת.הםמתקיימים
במחלקותהילדיםהשונותבבתיהחוליםבכלהארץ.
אורגלהיאמוסיקאית,מלחינה,זמרתויוצרת,נכנסהלפני
שלוששניםלחדראשפוזשלבחורהשנראתהבגילהועסקה
בכלמינידבריאומנות.אורשאלהאותהאםתהיהמעוניינת
לשחקאיתהטאקיוהבחורההמאושפזתנענתהבחיוב.
מאותוהרגע,ורד,הבחורהשחיכתהלהשתלהשלמחעצם,
ואורגלהפכולהיותחברותקרובותמאוד.גופהשלורד
נחלשבהמתנהלהשתלהוהיאנפטרה.
אור,שרצתהלהנציחאתזכרהולשמורעלגחלתהחברות,
החליטהלקייםימיטאקיבמחלקותהילדיםהשונותברחבי
הארץ.משחקהטאקישהתקייםבמחלקתילדיםבמרכז
הרפואיברזיליהינוהמשחקהשמיניבסדרתהמשחקים
ברחביהארץ.
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טקסחלוקתפרסים
ע"שד"רמליאוהליז"ל
במלאותשנתייםלפטירתהשלדר'מליאוהליז"להוענקו
ביוםג'14/02/2007פרסיםלשלושהסטודנטיםלרפואהעל
עבודותהגמרהמצטיינותמכלהארץ.
ד"רמליאוהליז"ל,מומחיתברפואתילדיםונפרולוגיתילדים,
עבדהכרופאהבכירהבמחלקתהילדיםבמרכזהרפואיברזילי
וניהלהאתאשפוזיוםילדיםבמשךשניםרבות.היאהייתה
אחראיתעלהסטודנטיםלרפואהבסבביםהקלינייםשלהם
בביתהחוליםועלהסטאז'ריםודאגהללאלאותלכלצרכיהם.
היאהייתהרופאהמוערכתמאודבקרבצוותהרופאים,
האחיות,החולים,הסטודנטיםוהסטאז'רים.
כאותהערכהלמפעלה,הקימובעלה,ילדיהוחבריהבמושב
קרןעלשמה,שמטרתהעידודסטודנטיםלרפואהמארבע
האוניברסיטאותבארץע"יהענקתפרסיםלשלושעבודות
גמרמצטיינותבנושאיםשהיוקרוביםללבה:רפואתילדים
ונפרולוגיתילדים.
בטקסצנוע,שהתקייםבחדרהסטודנטיםשנקראעלשמה
שלד"רמלי,העניקפרופ'אלילנדאו,יו"רוועדתהפרסים,
פרסיםלשלושהסטודנטיםאשרסיימואתלימודיהרפואה
שלהם והגישו את עבודות הגמר .הזוכים היו אחד
מאוניברסיטתבן-גוריוןבנגבאשרהציגאתעבודתהמחקר
שלועלעכבריםבנושאלמידה,השנימהאוניברסיטההעברית
שהציגאתעבודתהגמרבנושאהפרעותבהולכההחשמלית
בלבהעובר,והשלישימאוניברסיטתתלאביב.
ד"רמליהייתהחברהבחבורתהזמרשלהקיבוץיחדעם
בעלה.חבריהלזמרהנעימולנוכחיםבשנישיריםשהיואהובים
עלד"רמלי.
בטקסהשתתפובנימשפחתהשלד"רמלי,חבריהלעבודה
במרכז,פרופ'מנחםשלזינגר,מנהלמחלקתהילדיםבמרכז
הרפואיברזילי,קולגותנוספותמבתיחוליםאחרים,וזוכי
הפרסיםיחדעםבנימשפחתם.
מפעלזהימשיךכלשנהויעניקפרסיםלסטודנטיםלרפואה
אשרהצטיינובעבודתהגמרשלהםמכלהארץ.
יהיזכרהשלד"רמליברוך.

טקסחלוקתהמלגות.

תרומתפינותישיבה
חברת"להרוש"מושיטהידלחולהבמכוןלהמטולוגיה
במרכזהרפואיברזילי.
בטקסצנוענחנכהביוםא'11/02/2007במכוןלהמטולוגיה
ע"ש יוסף מיכאלי ,במרכז
הרפואיברזילי,פינתההמתנה
של המטופלים שנתרמה
בנדיבותה של חברת "רוש".

לשפץאתפינתההמתנהכוללמקלטטלוויזיהחדש.פרופ
גיללוגסי,שעומדבראשהמכוןלהמטולוגיהבמרכזהרפואי
ברזילי,משמשגםכיו"רהאיגודהישראלילהמטולוגיה
ועירויידם,כתבספריםבנושאיקרישה,חוקרבעלשם
עולמי בנושאי קרישת דם
ומחלות המטואונקולוגיות
שונות ,ופרופ' מן המניין
בפקולטה למדעי הרפואה
באוניברסיטתבןגוריוןבנגב.

המכוןלהמטולוגיההוקםלפני
יותר מ 15 -שנה בתרומתו
בטקסנכח,מנכ"לחברת"רוש",
האדיבהשלפרופ'יוסףמיכאלי
נציגים של החברה ,בני
ז"ל ונועד לטיפול בחולים
משפחתווחבריושלפרופ'יוסף
שסובליםממחלותדםשונות,
מיכאלי ז"ל ,עובדי המכון
מחלות דם ממאירות,
להמטולוגיה ,המעבדה
ממאירויות של המערכת
להמטולוגיהובנקהדם,ד"רחי
החיסונית,מחלותדםמולדות
אמיל,סגןמנהלהמרכזהרפואי
ונרכשות,חוסרדםומחלותשל פרופ'לוגסיומנכ"לחברת"רוש",בהסרתהלוט
ונציגיההנהלה.מרדנציגראמר
מערכת הקרישה .עד לפני
בטקסכיהחברהחשהמחויבות
כמחציתהשנהשכןהמכוןבקומההשלישיתבבניןמרפאות
למטופליהוכחלקממחויבותהתרמהלרווחתהחוליםאת
החוץוהחוליםטופלובתנאיצפיפותגדולה.לפניכחצישנה
פינתההמתנההחדשה.פרופ'לוגסיאמרשהואמתרגש
הועברהמכוןלקומתהכניסהשלבניןמרפאותהחוץלנוחות
מאודמהתרומהוהמשתתפיםבטקסושהואתקווהכי
החולים.האזורשופץכולולרווחתהחולים.
החברהתמשיךבתמיכתהבמכוןותתרוםעודלרווחת
קונצרןהתרופות"הופמןלהרוש"),(Rocheנוסדב1896-
החולים.ד"רחיהודהלחברת"רוש"עלהתרומהוהזכיר
בבאזל,שוויץ,ומובילבעולםבתחוםהאבחון,הסרטן,
איךנראההמכוןבקומההשלישיתואיךהואנראההיום
הווירולוגיהוהשתלותאיברים.חברת"רוש"חרטהעלדגלה
ועדכמההסביבהיכולהלהשפיעלטובהעלבריאותהחולים.
לתרום לקהילה כחלק מחזונה להיאבק במחלות ולתת
פתרונותמצויניםבתחוםהרפואה.מנכ"להחברהמצא
לנכוןשהחברהתתרוםלרווחתהמטופליםבמכוןוהחליט

יוםעיוןלרבנים
מתנדביםבשירותי
ההצלה
יוםעיוןלרבניםמתנדביםבשירותיההצלה,הראשוןבסדרה,
התקייםביוםחמישי08/02/2007באולםההרצאותבמרכז
הרפואיברזילי.מטרתיוםהעיוןהייתהחיזוקהקשרבין
מתנדבישירותיההצלהוביתהחוליםועדכוןורענוןהידע
הרפואיבנושאיםשוניםברפואהדחופה.ד"רחי,סגןמנהל
המרכזהרפואיברזילי,אמרבדבריהפתיחהכיהקשרהיה
ונשארהדוקעםשירותיההצלהובכוונתנולחזקאתהקשר
הזהעודיותרבמיוחדלנוכחהאירועיםשמתרחשיםבאזור.
ד"רתדהרממחלקתנשיםויולדותסיפרלמשתתפיםעל
לידהבביתובאמבולנסוהפעולותשישלנקוטבקבלתהלידה.
ד"רבןווליד,מנהלהמחלקהלרפואהדחופה,דיברעל
החידושים בטיפול באירוע מוחי לסוגיו ,האיסכמי
והדימומי,החשיבותלאתרמצביםכאלהמוקדםככלהאפשר

ולהביאאתהחולהבמהירותלביתהחולים.פרופ'כץ,מנהל
המחלקהלקרדיולוגיה,דיברעלהחידושיםבקרדיולוגיה,
הצנתור הדחוף לחולה באוטם שריר הלב ועל השימוש
בקוצביםהחדישיםלשיפורתפקודהלבבמצביאיספיקת
לב.המשתתפיםהביעואתשביעותרצונםמיוםהעיוןהזה
ומחכיםלימיהעיוןהבאים.

משתתפיהכנס
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טקסנטיעותלכבוד
טו'בשבט

חנוכה
במחלקתילדים
ב17/12/2006-הדליקוילדימחלקתהילדיםבמרכזהרפואי
ברזילינרשנישלחנוכהעםשחקניהכדור-סלשלקבוצת
אליצוראשקלון.הענקיםחילקוסופגניותגםבמחלקות
השונותשלהמרכז,הצטלמועםהילדיםוחילקוחתימות.
בהמשךשלאותויום,חגגוחבריארגוןחסדייוסף,המחלק
תרופותחינםלנזקקים,עםהילדיםבמופעשלקוסם,אותו
לאישכחו.
ד"ררוןלובל,סגןמנהלהמרכזהרפואיברזילי,מראביועקנין,
סגןראשעירייתאשקלון,ומרפינייעקובי,נשיאעמותת
חסדייוסף,אמרודבריברכהוהרבמאירשטריתהוסיףכמה
דבריתורה.

עובדיהמרכזנוטעיםבחצרהמרכז

הילדיםצ'ופרובקופסאותהפתעהעםממתקיםוסופגניות
טעימותתוצרתתמימלשיאשוליהקונדיטוריתשלהמרכז
הרפואי ברזילי .הסופגניות היו פשוט תענוג לחייך.

בכלשנהפינתחמדאחרתזוכהלפריחהושתילהמחודשת.
הפעםנערךטקסהנטיעותבכניסההמערביתשלבית
החולים.מרשאולורדי,אחראיגינוןונוי,נתןהסברעל
אופןהשתילהוסיפרבהרחבהעלסוגיהצמחים.השנה
נשתלושתיליםמסוגלבנדר,רוזמרין,חרציתן,ולנטנה
לילכית ,כולם צמחים חסכוניים במים וצמחי כיסוי.
השתיליםהרענניםנשתלועלידיחבריההנהלהועובדי
המרכזמכלהסקטורים-מנהלומשק,פרארפואי,אחיות
ורופאי המרכז .כל עובד שתל בהנאה מרובה כמה
וכמה שתילים בצוותא עם צוות מחלקת גן ונוי.

פניםחדשות
איתןאדירי

מנהלמערךהמזון
בוגר בית הספר למלונאות ע"ש
"תדמור" במסלול למלונאות
משולבת,בוגראוניברסיטתבר-
אילןבמדעיהחברהוהכלכלהוכעת
בשלבי סיום לתואר שני במנהל
עסקים במסלול למנהלים
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ניסיוןתעסוקתישלכ11-שניםבענףהמזון.ביצעמגוון
תפקידיםבענףהמלונאותוניהלאתההסעדהבחברת
אינטלקרייתגת.
איתןנקלטלעבודהביחידתנוובכוונתולהצעידאתמערך
המזון בבית החולים לשנות ה ,2000-בשינוע המזון
למחלקותהאשפוזועדהגשתולחולההמאושפזבצורה
אסטטית,נקייהחמהולעמודבתנאיההיגיינההמחמירים
ביותר   .
 W           U
     
   W
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טקסהדלקתהנרות

ילדימחלקתהילדיםכנראהלאישכחואתיוםשני,נרשלישי
שלחנוכה.שוטריםמילאואתמחלקתהילדים.לא,לאהיה
כלאירועפלילי!אלההיושוטריםמתחנתהמשטרהבאשדוד
עםצוותהווידרוםשלמשטרתישראל,ובראשםהשוטר
הקהילתי רס"ר הנרי בניסטי ,שבאו לשמח את הילדים.
ומיעודהיהביוםשני?השדריורםארבל,משהשרףוכלצוות
המגישיםשלערוץהספורט,ערוץ,5ויחדאיתםהגיעוכל
שחקני הכדורגל של קבוצת מועדון ספורט אשדוד.
גםרדיודרוםהשתתףבחגיגה.השדרןמישלבניסטישידר
ברדיואתהאירועבשידורחיממחלקתהילדים.
השחקניםחילקוכדורירגלעםחתימותשלהמפורסמים,
צעיפים,חולצותוממתקים.
עלהחלקהאומנותיניצחוצוותהווידרוםשלמשטרתישראל,
להקתנואלדאנס,הזמרתנטעגנוןוהזמריהודהסעדומכוכב
נולד.
המרכזהרפואיברזילימודהלאנשיחב"ד,הצופים,בתיהספר,
בעליהמאפיותוכלהמבקריםוהמתנדביםעלכלהאושר
והשמחהשהכניסוללבםשלהמאושפזים.

סקר  smartmoneyקובע∫

¢לקוחות בנק יהב מרוצים יותר
מלקוחות כל הבנקים≤∂Æ±≤Æ∞∂ ¢

ל
ג
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הנחות והטבות בניהול חשבון עו¢ש משכורת
לעובדי מדינה ביהב°
עו¢ש בתנאים
מועדפים

אשראי עד

∞∞∞¨∞∞≥
פרעון ההלוואה
עד ∞≤ ±חודש

¶

מגוון הלוואות נוספות בתנאים מועדפים
• הלוואות ייחודיות לפותחים חשבון עו¢ש
• הלוואות לנוסעים לחו¢ל
• הלוואות לכל מטרה

בנק יהב ≠ שווה לך יותר°
אנו לשירותכם°
יהב אשקלון∫ שד ßבן גוריון ≥ ¨±פקס∫ ∞∏≠∂∑∏±µ∂¥
א ¨ßג ¨ßד ∏∫≥∞≠±¥∫∞∞ ßב ¨ßה∏∫≥∞≠±≥∫≥∞ ¨±µ∫≥∞≠±∏∫∞∞ ß

www.bank-yahav.co.il

יהב ישיר 2616

כל האמור בפרסום זה נכון למועד פרסומו וכפוף להוראות הדין ,הרשויות המוסמכות הסכם המעסיק ונהלי בנק יהב .מתן האשראי וקביעת הבטחונות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו .אין בפרסום זה
משום התחייבות ו/או ייעוץ ,חוות דעת או המלצה ביחס לפעולות האמורות לרבות כדאיותן.

ברזילאי מרס 2007

• מסגרת אשראי כנגד פקדון המעסיק בעו¢ש עד ∞∞∞¨∑ ש¢ח
≠ בריבית יהב°
• הגדלת מסגרת האשראי עד גובה מסגרת מאושרת
≠ בריבית ¢פריים°±Æ¥´¢
• ניהול חשבון עו¢ש ≠ פטור מעמלת רישום פעולה ללא הגבלה°
• דמי ניהול קבועים ≠ פטור°
• פנקסי שיקים רגילים ≠ חינם°
• העברות בנקאיות ≠ חינם°
• הפקת דפי מידע בעדכן ≠ חינם°
• הפקדהØמשיכה של שיקים ≠ חינם°
• משיכת מזומן מבנקט ©מסניפי הבנקים® ≠ חינם°
• חיוב על פי הרשאה ©חשמל¨ ארנונה® ≠ חינם°

פניםחדשות
פעילויותבמדורהדרכהופיתוחארגוני
דקלהאיתן,ממונהעלההדרכהופיתוחארגוני

השתתפותבכנסמקצועיבחו"ל
ביןהתאריכים20.11.06-24.11.06השתתפתיבסמינר
הדרכהבמסטריכט,הולנד,שאורגןבמשותףע"יEIPA
והאיחודהאירופאי).(EUהנציגותהנוספותמישראלהיו
מנהלותההדרכהבמשרדהקליטהובמשרדהחקלאות.
נושאהסמינרהיההדרכהוייעוץבתחוםהשירותהציבורי
למדינותהיםהתיכון.
מדינותנוספותששלחונציגיםלסמינר)מלבדישראל(:
אלג'יר,מצריים,ירדן,מרוקו,סוריה,טוניסוטורקיה.סה"כ
השתתפובסמינר21משתתפים.

כלהמדינותשנטלוחלקבסמינרהינןמדינותשישלהן
הסכמישיתוףפעולה)(Associate Agreementsעם
האיחודהאירופי.
טורקיההיתההמדינההיחידהביןהמשתתפותשהינה
מועמדתלקבלהלחברותבאיחוד.
המשותףלחלקגדולמהמדינותהמשתתפותהינוקיומושל
ביתספרמרכזילמנהלציבורי.
הסמינרתוכנן,נוהלובוצעע"יEuropean Institute of
,(Public Administration) EIPAמלכ"רהנותןשירותי
מחקר ,ייעוץ והדרכה לאיחוד האירופי במטרה לתמוך
באינטגרציההאירופאית.
מטרותהסמינרהיוהקנייתכליםלפיתוחוניהולתוכניות
ושיטותהדרכה,יצירתבסיסלשיתוףפעולההדרכתיחוצה
גבולות,ללמודרקעכלליעלהאיחודהאירופי.
במהלךהסמינרהתבקשנולבצעתרגיליםמשותפיםעם
נציגיםממדינותאחרות.כלמשלחתהציגהמצגתשכללה
סקירהקצרהעלהארגוןממנוהגיעווהתייחסותלמערך
ההדרכהבארגון.
חשובלצייןשבמהלךכלימיהסמינרנרקמויחסיםמקצועיים
ואישייםחמיםעםהנציגיםכוללממדינותשאיןלמדינת
ישראלקשרדיפלומטיאיתן.

השתתפותערהשלהמשתתפיםוליבוןבעיותמעולםהתוכן
שלהמשתתפים.הקורסתרםהןמבחינתתכניםוהןמבחינת
הגיבוששלמשתתפיהקורס.תרומתהקורסניכרתבמהלך
העבודההיומיומית-שיתוףהפעולהשהחלבקורסנמשך
גםבעבודההשוטפתלאחרשנוצרהשפהמשותפתולובנו
בקורסבעיותמשותפות.
תגובותהמנהליםלקורסהיונלהבות.
קורספיתוחסגנימנהלימנהלומשק-לאורהצלחת
הקורסלמנהליםוביקושמצדהסגנים,נפתחלאחרונה
קורסניהוללסגנימנהלים.בקורסמשתתפיםסגנימנהלים
במנמ"שוכןמנהליםשמסיבותשונותלאהשתתפובקורס
הקודם.גםכאןיששילובמוצלחשלמרציחוץומרציפנים.
קורסיםבשעותאחרהצהריים–מתקיימיםקורסים
בתחומימחשביםלמתחיליםומתקדמים.הסתייםקורס
באינטליגנציהרגשיתולאורהצלחתווהביקושמתוכנןקורס
נוסף.

קורססגנימנהלים

קורסיםחדשים

קורספיתוחמנהלימנהלומשק-במהלךשנת2006נערך
קורספיתוחלמנהליםבמנהלומשק.המנהליםקיבלוהכשרה
במיומנויותניהולשונותכגוןסגנונותניהול,ניהולזמןועוד.
הקורסהתבססעלמרציחוץשוניםונעזרנוגםבמרציחוץ
פנימיים שהוכיחו את עצמם .הקורס היה יישומי ,כלל

סנפירשלדג

ד"רמרקפשצ'יק,מנהליחידהמקצועיתגסטרו

תמונתהסנפיר
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לא פעם נקראים
הגסטרואנטרולוגיםלהוציא
גופים זרים מדרכי העיכול
העליונות.
הגישהלגופיםזריםבוושט
היא להוציאם בהקדם כדי
למנועסיבוכים,שהעיקריבהם
הואנקבשנגרםעלידיהגוף

פעילותבמסגרתקורסמנהלים

הזר בעצמו או על ידי
תנועתיות מאומצתשלהושט.
הגופיםהזריםהנפוציםביותר
הםסיכות,מסמריםוסוללות.
בעייתיתבמיוחדהיאהוצאת
עצמות ובעיקר עצמות של
דגיםהחודריםלעומקהדופן
שלהוושט.
מקרהזההואמקרהראשון
במינובמרכזהרפואיברזילי.

רופאגסטרואנטרולוגנקרא
בדחיפותלבדיקהאנדוסקופית
בחשדלגוףזרבוושטלאחר
אכילתדג.להפתעתוגילהחלק
של סנפיר דקשחדר לשתי
דפנותהושט.
הסנפיר הוצא ללא תקלות
והחולהשוחררלמחרתלביתו
בריאושלם.

תודה...תודה...תודה..
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ברכות מנויים ותארים

מזל טוב ל...

תאריםחדשים
תוארראשון
גרדזינסקיסבטלנה-כירורגיה
יחזקאליניב-בטחון
נבטובודים-טיפולנמרץנשימתי
פרץדליה-טיפולנמרץנשימתי
שביכוכי-אורולוגיה
שזיריאורלי-אורטופדיה
מימוןנימי-ביטחון
בניאלסימה-גריאטריה
בוצ'ומנסקייעל-פגיה
תוארשני
אבירםאייל-בריאותהסביבה
אנופריינקוויקטוריה-טיפולנמרץלב
ריגרשרית-שכר

מינוייםחדשים

ד"רדןדבי-מנהליחידהברךוארטוסקופיה

ברכות

מינוייםאקדמאיםבפקולטהלמדעיהבריאות
באוניברסיטתבןגוריון

ד"רראולאורביטו,מנהליחידהלהפריהחוץגופית-
מרצהבכיר
ד"רשמואלציטרון,מנהלמחלקהאורולוגית-מרצהבכיר
ד"רדניאליעקובסון,טיפולנשמתינמרץ-מרצה
ד"רמייקלהוארטה,לשכתהבריאות-מרצהבכיר
ד"רמרינהספוזניקוב,מכוןנפרולוגי-מרצה
פרופ'גבישרייבר-פרופסורמןהמניין
ד"ראלימגן,פנימיתב'-מרצה
גב'דבורהסרוסי,מרכזתאתנושאהקידוםהאקדמיבמרכז
הרפואיברזיליובזכותעבודתההמסורההתאפשרקידומם
האקדמישלרביםמחבריהסגלבמרכזנו.
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קבוצתהכדורסלשלהמרכז
קבוצתהכדורסלשלהמרכזמשתתפתכברשנהשישית
ברציפותבליגהלמקומותעבודה,הקבוצהזכתהבגביע
עבורמקוםראשוןבפלייאוףבשנהשעברה2005-2006
כמו גם הקבוצה מתאמנת ומשתתפת פעילה בליגה
למקומותעבודהבמחוזדרוםובספורטיאדה.2006-2007
נשמחלראותכם)העובדים(מעודדיםאותנובמשחקים.
לפרטיםאודותזמנימשחקיםניתןלפנותלבועזקאפח
רכזהקבוצהבטלפון.8404
נבחרתכדור-סלשלהמרכזהרפואי

