עיתוןהמרכזהרפואיברזילי,אשקלון
גליוןמס'–28ספטמבר2009

המרכזהרפואינרתםלהגברת
המודעות לרחיצת ידיים

אגרתלעובד
עובדימרכזרפואי
ברזילי
כרגילבפרוץהימים
הנוראים,אנועושים
חשבוןנפשהןאישי
והןמקצועי.
בפןהאישי,כלאחד
מאיתנובודאימסכםשנהזו,ובמיוחד
אתחודשינוארכשנהלאפשוטהעם
אתגריםאישיים,איךממשיכיםלתפקד
בצורהנורמלית)עבודהומשפחה(בתנאים
ובסביבהלאנורמלית-נפילהיומיומית
שלטילים,שיוצרתאווירתחוסרודאות
וחוסרביטחוןעםהצורךלתתסיוערפואי
לנפגעיםבקהילה.
אין ספק ,קל שבקלים ,שצוות המרכז
הרפואיברזילי,תיפקדבצורההמעוררת
כבודהןבפןהאישיוהןבפןהמקצועי.

המיון הורד למרתף הממוגן של בנין
האשפוז,דברשאיפשרמתןשירותרפואי
דחוף אבל בתנאים בלתי מספיקים.

בשנההאחרונהזכינולכמהוכמהתרומות,
רכשנו מכשיר לביצוע בדיקות
לאלקטרופיזיולוגיהשיוכללהיותגםגיבוי
לצינטוריהלב,רכשנומכשירC.T.נוסף
שיאפשר הקטנת העומס על המכשיר
הקיים,אנחנומעורביםבמכרזהMRI-
ומקוויםלרכושגםאותו.

רקבחודשהאחרוןהושלםמיגוןשלשני
חדריניתוח)6ו(7-מתוךשבעהשיאפשרו
בעתחירוםניתוחיםבתנאיםסבירים.
בנוסףמושלמיםבימיםאלהמיגונםשל
המעברים באזור היולדות וחדר לידה,
שיאפשרו מתן מחסה למבקרים
באזורזה.

המחשובשלביתהחוליםוהלשכהמציבים
אותנובקוהראשוןשלשארהמוסדות
מבחינהטכנולוגית,וכלאחדמרגישזאת
במחלקתובביקורבוקר,ברנטגן,בחדר
ההרצאות בטיפות החלב ועוד.

גם למחלקות אחרות שצומצמו עד
למינימום מצאנו פתרונות ,רק לחדר
הניתוחלאספקהסטריליתולרנטגןלא
מצאנופתרוןהולם.

כלזהאיננופותראתבעייתהביתנים
הלא ממוגנים ,ואנו עדיין ממתינים
למימושהבטחתסגןהשרליצמןלמגןאת
כלביתהחולים.

בגלל מיקומנו נדרשנו להמשיך ולתת
שירותרפואילאוכלוסיההאזרחיתוגם
לצבא ,שהיה באזור ,בבית החולים
ובלשכת הבריאות ,שהיתה מעורבת
באוכלוסיהבמתןעזרה.

בנוסף,אנוממתיניםלדיוןבג"ץבנושא
בניית המיון הממוגן באזור הקברים
העתיקים,אולימדיוןזהתבואהישועה.

מיגוןביתהחוליםהיהמועטביותרולכן
גם פינינו כ 80% -מהחולים שהיו
מאושפזיםבביתנים.

מעללכל,כלסקטורסובלממחסורבכוח
אדםומעומסמטלות,ולכךאיןפתרון
בטווחהנראהלעין.

רכזתמערכת:רימונהאלבז
עיצובועריכה:אורליסתיו-רייך
חבריהמערכת:דקלהאיתן,רוקסןליפט-קוזוקרו,
שושסלע,לאהמלול.
צילום:דודאביעוז,מורןאחדות,
כתבות:בשיתוףאתרהמרכזהרפואיברזילי
טלפון08-6745339,08-6745884:
דוא"לstav@barzi.health.gov.il:
עיצובוהפקה:דפוספרגובע"מ03-6880099
מודעות":שליזנגר"050-7866517,03-9238388
תמונתהשער
הליצניתהרפואית,הגר,נרתמהלהגברתהמודעות
לרחיצתידיים.
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התחלנוברכישתעגלותמזוןחדשות
שיחליפואתהישנותואתשארהחידושים
תקראובעיתוןהנוכחי.
שנהטובהלכולכםולמשפחותיכם,ונקווה
שבשנההבאהלאנזדקקלמיגוןולמחסה,
ושנוכל לפתח את בית החולים על פי
התכניותהמקוריות.

U
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"מברזיליתצאתורה"
מחקרשפורסםבעיתוןרפואיבינלאומיע"ירופאיהיחידהלהפריהחוץ–גופיתבמרכז
הרפואיברזיליבאשקלוןמצאכינטילתתכשיריאסטרוגן,גורמתלדחייתהביוץ,
כךשידחהלימיםשלאחרהטבילהבמקווה.
בהלכה היהודית קיימים חוקים רבים
ומפורטיםהקשוריםלקיוםמגעגופניויחסי
מין בין בני הזוג .עפ"י חוקי טוהרת
המשפחה ,אסור לבני הזוג לבוא במגע
בתקופהבההאישהנחשבתכ"נידה",ז"א
בתקופהבהקיימתהפרשהדמיתמהרחם
וכןבשבעתהימים מתוםהדימום.כתוצאה
מכך ,זוגות יכולים לסבול מאי פוריות
מסיבההלכתית,הנגרמתכתוצאהמכך
שמשךהדימוםהווסתישלהאישהארוך,
אוכאשרפרקהזמןביןהוסתותקצר,כך
שהביוץחלבשבעתהימיםהנקיים,טרם
הטבילהבמקווה.
במחקרשנערךע"ירופאיהמרכזהרפואי
ברזיליהשתתפו26נשים,שגילןהממוצע
26שניםושסבלומעקרותהלכתיתבמשך

מחצית השנה שקדמה לטיפול .הנשים עויןלזירעונים,אושפגעבהתפתחותרירית
טופלובתכשיריאסטרוגןמהיוםהשנישל הרחם ובכך הפריע לתהליך השתרשות
הדמםהווסתיועדליוםהשנישלהימים העוברברחם.
הנקיים.במחקרנצפהקיצורבמשךימי
פרופ'ראולאורביטו,מנהלהיחידהלפוריות
הדימוםהווסתי,עםדחיתהביוץל2-עד
והפריהחוץגופיתב"ברזילי"אומר,ש"זו
10ימיםלאחרהטבילהבמקווה23%.הרו
למעשההפעםהראשונהשבהניתןטיפול
מתוךקבוצתהמחקר.שיעורהריוןהשווה
לצורךדחייתביוץ,המותאםבאופןאישי
לשיעורההיריוןבאוכלוסיהבריאהופורייה.
למטופלת".הטיפולהמוצעהינופשוטואינו
טיפוליםאחריםלדחייתביוץשהיובשימוש כרוךבסיבוכיםשנצפובעקבותהטיפול
בעבר,כמוהטיפולבאיקקלומיד,היוכרוכים באיקקלומיד.אופןהטיפולשהוצעהוא
בשיעוריםלאמבוטלים)עדכ(10%-של היחידשהוכחמחקריתומומלץגםעלידי
הריונות מרובי עוברים )תאומים או העוסקיםוהמייעציםבנושאפוריותוהלכה.
שלישיות(,עםכלסיבוכיהפגותהקשורים מדוברבטיפולבתכשיריאסטרוגן,שנעשה
אליהם.בנוסף,בחלקמהנשיםהאיקקלומיד מבלילגרוםלהריונותמרוביעובריםאו
גרםלפגיעהברירצווארהרחםוהפךאותו לסבךבבעיותפוריות.
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מחלקהנוירולוגית
ד"ררוןמילואlמנהלהמחלקההנוירולוגית

תחוםהטרפאוטיקהבנוירולוגיהמתקדם
במהירותרבה.מחקרקליניענףמתקיים
בכל העולם וגם במחלקתנו בתרופות
חדשות בכל תחומי הנוירולוגיה .שתי
מחלות בהן ניכרת במיוחד התפתחות
טיפוליתבשניםהאחרונותהןשבץמוח
וטרשת נפוצה .אלו גם שני תחומים
הבולטים במיוחד בפעילות המחלקה
הנוירולוגית:
שבץ מוח :בשנים האחרונות הכנסנו
לשימושטיפולבtPA-בשבץמוחחריף
בתוך3שעותמתחילתתסמיניהאירוע.
 tPAהיא תרופה הניתנת בדרך הוריד
ומטרתה"להמיס"אתקרישהדםשסתם
את העורק המוחי וגרם לשבץ מוחי
ולאוטם.בדרךזואנורואיםשיפורמהיר
בכ50%-מהחולים,ולעיתיםאףהיעלמות
הסימנים,ובכךנמנעתנכותבמקריםרבים,
התחלואהוהתמותהפוחתות.הטיפולהוא
רב מערכתי ודורש זיהוי מוקדם של
הסימניםוהגעהמהירהשלהחולהלבית
החוליםע"ימד"א,אבחוןמהירושלילת
דימוםמוחיע"י,CTהערכהשלההתאמה
לטיפול,ושיתוףפעולהביןצוותיהמיון,
הנוירולוגיה,טיפולנמרץכללי,מעבדות
ואלונקאים.לאחרונהפורסמומחקרים
לפיהםטיפולבתרופהגםבין4.5-3שעות
אחריהאירועהינויעילובטוחדיוכדי
להרחיבאתחלוןהזמןלטיפולעד4.5
שעות.לאורהמלצותוהנחיותאחרונות
שלהAmerican Heart Association-
/American Stroke Associationובתיאום
עםהנהלתהמרכזהתחלנולאחרונהלתת
טיפולבtPA-לחוליםמתאימיםעםשבץ
מוח חריף גם אחרי  3שעות ,ולפי
התרשמותנוהראשוניתהטיפולבחלוןזמן
זה שומר על יעילותו ,ללא סיבוכים
מיוחדים.
בתחוםהטיפולהמונעלשבץמוחאושרה

לאחרונהלשימושתרופתהAggrenox-

אשרנכללההשנהגםבסלהבריאותעבור
חוליםבהםנכשלטיפולמונעבאספירין.

¥

ברזילישלנו

התרופההיאשילובשלאספיריןבמינון ד"רגפלוהאחותהאחראיתגב'אתימאיר.
נמוךודיפירידמולבשחרורמושהה-שתי מחקריםקלינייםחדשיםבנוירולוגיה:מבין
תרופותהנוגדותאיגורשלטסיותהדם ,המחקרים הרבים בתרופות חדשות
ופעילותןהמשולבתיעילהכמעטפי 2המתנהלים השנה בנוירולוגיה נציין:
מאשר אספירין במניעת שבץ מוחי.
:Fingolimod .1תרופהלטרשתנפוצה
טרשתנפוצה:הטיפוליםהמקובליםמזה הניתנתבטבליותדרךהפהומגלהיעילות
כ15-שניםבטרשתנפוצה)אינטרפרונים גבוההשלכ50-60%-בהפחתתפעילות
כמו בטאפרון ,אבונקס ,רביף ותרופת המחלה.
הקופאקסון( ניתנים כולם בזריקות
תכופותויעילותםמוגבלת:הפחתהשל  : ACT128800 .2תרופה הדומה
כ 30%-במספר ההתקפים ,וירידה של בפעולתה ויעילותה לFingolimod -
כ 20%-30%-בהצטברות הנכות .ונמצאת בשלבי פיתוח מוקדמים.
 :( Oral Fumarate) BG12 .3תרופה
אורליתנוספתלטרשתנפוצההמפחיתה
דלקתבמחלהוגםמגנהעלרקמתהמוח.
:LY2127399 .4נוגדןמונוקלונאליחדש
המדכאפעילותתאיBיוצרינוגדניםונבדק
ליכולתולדכאאתפעילותהמחלהבטרשת
נפוצה.

בשנההאחרונההתחלנולטפלבתרופה
חדשהלטרשתנפוצהשיעילותהגדולה
בהרבה Tysabri (Natalizumab):הינה
נוגדןמונוקלונאליהמתקשרלמולקולת
צימודעלפניתאידםלבנים,ובכךמונעת
מעברשללימפוציטיםשגורמיםלמחלה
ולנזק המוחי מהדם לתוך המוח דרך
המחסוםדם-מוח.התרופהניתנתבעירוי
תוךורידיפעםבחודש,מונעתכ70%-
מההתקפים,מפחיתהמהצטברותהנכות
בכ,55%-ומשפרתתפקודיראיהואיכות
חיים.מנגד,עלולההתרופהלגרוםבמקרים
נדיריםלהתפרצותשלמחלתמוחוירלית
קשה)PML - Progressive Multifocal
 (Leukoencephalopathyהמופיעהבד"כ
בחולים עם דיכוי של מערכת החיסון.
מסיבהזומוגבלהטיפולרקלחוליטרשת
נפוצהפעילהמאד,בהםנכשלטיפולאחר,
וגםזאתתחתהשגחהקפדניתהמתנהלת
במסגרתאשפוזיוםפנימיבניהולםשל

:Alemtuzumab .5נוגדןמונוקלונאלי
נוסףהמנטרלפעילותתאידלקת,ניתן
בעירוילורידבמשך3-5ימיםפעםבשנה,
ויעילותונושקתכנראהל.90%-80%-
:Perampanel .6תכשירהנוגדפעילות
חומצותאמיניותמעוררותבמוחכטיפול
באפילפסיהעמידהלתרופותמקובלות.
 : LY450139 .7תכשיר המעכב את
האנזיםגמא-סקרטאזבמוחובכךמפחית
את ייצור חלבון הבטא-עמילואיד
הפתולוגיהקשורביצירתהנזקבמחלת
אלצהיימר.
 :Safinamide .8תרופהחדשהלמחלת
פרקינסוןשעשויהלשפרסימפטומיםוגם
להפחיתאתהתהליךהנווניבמוחולהאט
אתקצבהדרדרותהמחלה.
:DP-b99 .9תכשירשפותחע"יחברת
הביוטכנולוגיה הישראלית דיפארם
כתרופה נוירופרוטקטיבית )מגינה על
רקמתהמוחמפניהרסומוותנוירונים(
ונבדקתליעילותהבהקטנתהנזקבשבץ
מוחחריף.
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חידושיםבמחלקההכירורגית
כלליתוכלידם
ההתפתחותהטכנולוגיתבכלהתחומים
בעולם ,אינה פוסחת גם על התחום
הרפואי.התפתחותזו,מאפשרתביצוע
טיפולים פחות פולשניים ופחות
טראומטייםלחולהוהרבהיותריעילים.
בטיפוליםאלההתחלואהפחותה,ימי
האשפוז קצרים יותר וחזרת המטופל
לשגרהמהירהיותר.
במחלקההכירורגיתשלביה"חברזילי
מדביקים את קצב ההתפתחות ואף
ממציאיםחידושים.
בתחוםמחלותכלידםנערךכיוםמחקר
ראשוןויחידמסוגובעולם,לפיתוחשתל
לאבי העורקים ללא צורך בתפירתו.
שתלזה,הינופריפיתוחשלנויחדעם
חברתHDHובאישורמשרדהבריאות.
ביצענומס'ניתוחיםניסיונייםשהוגדרו
כהצלחה.
מוצרזהקיבלאתהאישורלשימושבשוק
האירופיהמשותף)(CEונמצאבהליכי
אישורסופייםשלמנהלהמזוןוהתרופות
האמריקאי).(FDA
טיפולבהשמנהחולניתהינונושאחשוב
מאוד מאחר שמחלה זו הפכה למגפת
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המאהה,21-כאשר30-60%מאוכלוסיית
העולםסובלתמהשמנתיתר.
במחלקהשלנואנומבצעיםאתכלמגוון
הניתוחיםהנערכיםלפציינטיםאלוכולל
טבעתמתכווננת,עשייתשרוולקיבה,
ולאחרונהניתוחימעקףקיבה.
כלהניתוחיםהללומתבצעיםבשיטהזעיר
פולשנית)(laparoscopyלנוחותמירבית
לחולה,הןבזמןהאשפוזהקצרוהןבחזרה
לשגרתחייםמהירה.

שתל אבי העורקים

ביה"חעומדלפניפתיחתמרכזלטיפול
בהשמנה,אשרירכזתחתקורתגגאחת
אתכלהעוסקיםבתחוםכולל:דיאטניות,
פסיכולוגיות ,מומחים לסוכרת,
אנדוקרינולוגיםוכמובןמיטבהמומחים
הכירורגים ,כל זאת לרווחת החולים.
בתחוםהאונקולוגיידועכיסרטןשדהינו

הסרטןהשכיחביותרבקרבנשיםוקטלני
במידהואינומאובחןבזמן.
לאחרונההוכנסלשימושמכשירחדשני
לגילויתאיםסרטנייםבשולייםשלהניתוח
לכריתתגושמהשד.
מכשירזהמאפשרלדעתהיכןהגבולות
הלאנגועיםבניתוחיםלשימורהשדובכך
ממזעראתהצורךבניתוחיםחוזריםעל
המשתמעמכך.
באותותחוםובשיתוףפעולהעםממציאי
שיטתהאנדוסקופיההזעירה,ממחלקת
פהולסתוהמכוןלממוגרפיה,התחלנו
לבצעהסתכלותלתוךדרכיהחלבלגילוי
מקורותדמםמהפטמהוגידוליםבדרכי
החלב,ע"יהכנסתאנדוסקופעםמצלמה
שלפחותמ0.5-מ"מלתוךצינורותהחלב,
לאבחוןוטיפולמוקדםבמחלותשונות
שלדרכיהחלב.
עודבאותותחום,שדרגנושיטהלכריתת
גידולים ממאירים בקיבה ,שיטה זעיר
פולשניתמלאהללאצורךבפתיחתהבטן
כלל.כלהניתוחמתבצעבעזרתמכלבים
בלבד.
כל החידושים והפיתוחים מתבצעים
לרווחתהחוליםולטובתם.

≥
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מחקרלהגנתדופןהרקטוםמפנינזקיקרינה,הניתניםכטיפולבסרטןהערמונית.
בשנההאחרונההמחלקההאורולוגית
בברזילימוליכהמחקרחדשניבשיתוף
עםמספרמכוניקרינהשלבתיחולים
בארץ,כמואיכילובולאחרונההצטרף
גםבי"חסורוקה.
הנושאהואהגנתדופןהרקטוםמפני
נזקי קרינה הניתנים כטיפול בסרטן
הערמונית.
השיטההנהחדשנית,במהלכהמושתל
בלוןרפואימחומרהנספגבגוףלאחר
מספרחודשים.הבלוןפותחעלידי
חברת חממה בשם ביופרוטקט.
הבלוןמוחדרבהנחייתאולטראסאונד
טראנסרקטלי) (TRUSלמרווחשבין
דופן הרקטום לבין דופן הערמונית
ובהמשךהפעולהמנפחיםאתהבלון.
כתוצאה מנוכחות הבלון המנופח,
המרווחביןשניהאיבריםהללונפתח,
כך שהקרינה ממוקדת לערמונית,
ברקטוםהעוצמהפחותהבהרבהוכך
רוב הנזק לדופן הרקטום נחסך!

עלהעבודהמנצחד"רציטרוןשמואל,
מנהלהמחלקהומומחהמובילבשיטת
הדמיה סונוגרפית טראנס רקטלית.
הפעולה בוצעה בכ 8 -חולי סרטן
הערמוניתבטרםקבלתהטיפולהקרינתי.
הבלוןהמגןהושתלבהםכמחקרחלוצי
)  ( PILOT STUDYלראשונה בעולם
בהצלחהמרובה.
הבלוןהמנופחהצליחלהרחיקאתדופן
הרקטוםמהערמוניתבכ1.5-2-ס"מ,
דברשאפשרלהעלותאתכמותהקרינה
הכוללתלערמונית,דברהמועיללהדברת
סרטןהערמוניתמצדאחד,ולהפחית
אתכמותהקרינההפוגעתברקטוםמצד
שני.
כתוצאהמכךניתנוכמויותקרינהגדולות
יותרבכלהקרנהוהקרנה,כךשמספר
ההקרנותצומצםלחצי,וגםמשךהטיפול
צומצםלחצי.
מספרחודשיםלאחרהטיפולהקרינתי
הבלוןנמסונספגבגוף,והמבנההאנטומי
חוזרלקדמותו.

לסיכום:
המחלקההאורולוגיתבמרכזהרפואי
ברזילי,בראשותושלד"רציטרוןשמואל
מבצעתטיפולחדשניבעולםהמאפשר
טיפולקרינתייעיליותר,בפחותזמן
טיפול,ובפחותהקרנות.
השתלתהבלוןשהנהמתוחכמתמאוד
ודורשתמיומנותרבה,מתבצעתבשלב
זהאךורקעלידיד"רציטרוןבמסגרת
המחלקה האורולוגית בברזילי.
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המערךהקרדיולוגיבשנתתשס"ט
המערךהקרדיולוגימסכםבשנתתשס"ט
ספטמבר  - 2008אוגוסט  2009שנת
פעילות,עשייהובניהבכליחידותהמערך
הקרדיולוגי.
נסקור את הפעילות הענפה הנעשית
במערך.
מבנההמערך:

המערכתמבוססתעלמערכתXelera
שלחברתפיליפסונחשבתלמובילהבעולם
ביכולתה .המערכת מאפשרת צפיה
ופיענוחשלהבדיקותבעמדותעבודהבכל
רחביביתחולים,הדפסהשימורומעקב
הבדיקות.
 .3מערכתא.ק.גממוחשבתוצרתחברת
.NORAVהוכנסהלשימושבביתהחולים
בחדרהמיוןוביחידותהמערךהקרדיולוגי.
תרשימי הא.ק.ג נעשים בחדר המיון
וביחידות הקרדיולוגי על מערכת
ממוחשבת,נשמריםברשתהאינטרנטשל
ביתהחוליםובעזרתמערכתהמיחשוב
ניתןלצפותבכלמחשבבביתחוליםולנתח
כלבדיקתא.ק.גשנעשתהלחולה.הדבר
חוסךהצורךבהוצאתתיקקודם,מאפשר
השוואה מידית ומעקב אחר תרשימי
הא.ק.ג של החולה באשפוזו הנוכחי
והקודם .בעתיד תורחב מערכת זו
למחלקות נוספות בבית החולים.

מחשוב:

היחידהלקרדיולוגיהפולשנית

 .1תיקחולהממוחשב:בשנהזוהושלם
מחשובתיקהחולהבמערךהקרדיולוגי.
מדוברבתיקחולהכוללנישבומתועדכל
המהלך של החולה ביחידות האשפוז,
הפעולותשעוברהחולה,מעקבהמרפאה.

בהנהלתו של דר' ג'עפרי .היחידה
לקרדיולוגיה פולשנית עברה שידרוג
וחידושכלציודהובינוימחדששלחדר
הצנתורים.היחידהמצויידתבציודהחדשני
ביותרוהעדכניביותרבארץ.הדברהביא
לשינוי אופי סוג וכמות הפעולות
המבוצעותביחידה

תיקזהכוללקבלהושחרורשלהחולה,
מעקב יומי ממוחשב ביחידות המערך
הקרדיולוגי,תוצאותבדיקותאקו,דו"ח
צינתור ,דו"ח השתלת קוצב ובדיקות
אלקטרופיזיולוגיות,דו"חצנתור,מעקב
מרפאה ,מבחן מאמץ והולטר .הדבר
מאפשרמעקבוצפייהבכלהדוחותבכל
מחלקות ביה"ח שיפור איכות השרות
וזמינותו.
 .2מערכתאגירהאירכובועיבודנתוני
הדמיהקרדיולוגיים,CPACS-מערכת
חדשהוממוחשבתהאוגרתאתכלתמונות
ההדמיההייחודיותשמבוצעותבמערך
הקרדיולוגי ביחידה לקרדיולוגיה לא
פולשנית,יחידהלקרדיולוגיהפולשנית
והיחידה לאלקטרופיזיולוגיה וקוצבים.

∏
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נרכשמכשירחדשבעלתוכנותויכולות
מהדגםהמתקדםביותר.
נרכשמכשיראולטראסאונדתוךעורקי
המאפשר את הדמיית דופן העורק
והבנת משמעות כל הצרות טרם
התערבות.
נרכש מכשיר לבדיקת לחץ  בתוך
העורקיםהכלילייםPressure wire,
אשר מאפשר הבנת המשמעות
ההמודינמיתשלההצרותבעורקים.
הבדיקה נקראת   - FFRבדיקת
.Reserve functional Flow
חדרהצנתוריםשופץוחודשבסגנון
ובסטנדרטמודרניומושלם.

( הוגדלהיחידתההתאוששות.
( נרכשהמערכתלאירכובוצפייהבנתוני
ההדמיההקרדיולוגיים)מוזכרבנושא
המחשוב(.
( הציוד,המבנהומעללכלהצוותנותן
מענהמיידיבכלמקרההמופנהלצנתור
בכלשעותהיממה.כוללצנתוריםרבים
במצביחרוםבעתאוטםשרירהלב
ופתיחה מידית של העורק החסום
בחולים המגיעים עם התקף לב.
היחידהלאלקטרופיזיולוגיהוקוצבילב
בהנהלתושלדר'חלמייזרהפכהליחידה
המובילה בארץ בהשתלות קוצבים
ודפיברילטוריםבחולילבעםדגשמיוחד
עלמכשיריםמושתלים,אשרמטפלים
בנושאי אי ספיקת לב Cardiac -
 ,Resynchronization Devicesע"י
השתלתאלקטרודהנוספתשלישיתבמניין
עלגביחדרשמאל.
((
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ליחידהמופניםחוליםמכלרחביהארץ
וכן חולים אשר תהליך ההשתלה של
מכשיריםאלולאצלחבמרכזיםאחרים
בארץ.

מכשירהאקוהתלתמימדמאפשרהדמיה
איכותיתמאודבשיטהלאפולשניתשל
הלבעלכלמרכיביו.בשנההאחרונהנרכש
גםמתמרתלתנוסףלמכשירהאקוהתלת
מימדימעיןמצלמהזעירהשאותהאפשר
להחדירלוושטולקבלתמונותלבבאיכות
גבוההביותר.

בימיםאלומוחלףציודהיחידהומשודרג
לחדרצנתורמשוכללביותר,אשריאפשר
גםהדמיהתלתמימדיתשלהלבבעת

בנוסף לכך הרחיבה היחידה בשנה
האחרונהאתפעילותהבבדיקותאבחון
אמבולטוריותלקהילהוכןבדיקותאקו
במאמץאשרמאפשרותאבחוןשלמחלת
לבכליליתבאופןלאפולשניוללאשימוש
בחומרים רדיואקטיביים וללא צורך
בשימושבקרינה.

כמוכןעוסקתהיחידהבטיפולבהפרעות
קצבע"י"צנתוריםחשמליים"וצריבת
המוקדים החשמליים בגלי רדיו.

הצנתורהחשמלי.פרטלמרכזהרפואי
ברזילי,חדרבאיכותכזונמצארקבמרכז
אחדבארץ.
חדרזהאשרנבנהבמרתףביתהחולים
יאפשר המשך הפעילות הפולשנית:
צנתוריםופעולותאלקטרופיזיולוגיותגם
בעיתותחרום.
היחידהלקרדיולוגיהלאפולשנית
בהנהלתושלפרופ'יוספי,ממשיכהלהוביל
בתחוםהאקוהתלתמימדיומהווהמרכז
ארצי ועולמי להוראה ,ישום ומחקר
בתחוםהאקוהתלתמימדי.

בשנההאחרונהנערכומספרהשתלמויות
במרכזבהנחיתושלפרופיוספיוכמוכן
הוזמן פרופ' יוספי למספר מרכזים
באירופהכדילהדריךרופאיםבשימוש
באקותלתמימד.

ליחידהנרכשמכשירחדשניידהמאפשר
מתןהשרותלחלקמןהחוליםבמחלקתם,
לדוגמאביחידותלטיפולנמרץ.
יחידותהאשפוזטיפולנמרץלבבהנהלתו
שלדר'שלאכובר,והיחידההקרדיולוגית
בהנהלתושלדר'ברמןהמשיכולתתטיפול
רציףומתמשךחוליהלבבשלביםהחריפים
שלמחלתם.
ביחידהלטיפולנמרץלבנעשהשימוש
במערכתלקירורהחולים,אשרניצלומדום
לבכדילשמראתתפקודמוחםובשנה
האחרונה היו מספר מקרים של
התאוששותמוחיתלאחראירועיםשל
דוםלב.
ביחידות נעשה שימוש בתרופות
החדשניותביותרלטיפולבמצביחרום
לבביים-ומאורעותכלילייםחריפים.
הוראתסטודנטיםבעקבותהצלחהרבה
ושביעותרצוןרבהשלהסטודנטיםמסבבי
ההוראהבמערךהקרדיולוגיגדלמספר
הסטודנטיםאשרביצעורוטציה,קלרקשיפ
וכןתקופתבחירהבמערךהקרדיולוגי.
הגורםהמגבילאתכמותהסטודנטיםהינו
העדרמקוםהולםלהוראהאשרייפתר
בשנההבאהעםבנייןחדרישיבותחדש
למערךהקרדיולוגי.

תמונות ממסך המוניטור
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מחקראחראיתהיחידהלמחקרקליני
דר'דרודניקוב
המערךהקרדיולוגימשתתףבמחקרים
קליניים רבים .במערך מבוצעים כ20-
מחקריםקלינייםבכלתחומיהקרדיולוגיה
וקיימותפניותרבותלהשתתףבמחקרים
קלינייםרביםנוספים.
השתתפות במחקר קליני מעמידה את
המערך בחוד העשייה והחידושים
בקרדיולוגיההעולמית,מאפשרתלתת
לתושביהאזוראתהטיפוליםהחדשניים
ביותר בתחום מחלות הלב וכל זכות
להכרהאקדמיתעקבפרסוםהמחקרים.
לדוגמא,מחקרבתחוםאיספיקתהלב
אשר התפרסם בעיתון היוקרתי
LANCETבשנההאחרונה.
Teerlink JR, … Katz A, et al.
Relaxin for the treatment of patients
with acute heart failure Lancet
2009;373(9673):1429-1439

כמוכןעסקורופאיהמערךהקרדיולוגי
במחקר בסיסי וקליני ופרסמו מספר
מאמריםבעיתונותהרפואיתהמובילה.
מעורבותבפעילותארציתולאומית
פרופ'כץמנהלהמערךהקרדיולוגיהיה
מיוזמי ודוחפי החוק להצבת
דפיבירילטוריםבקהילה-לטיפולבמקרי
דוםלבבקהילהאשרעברבכנסתבשנת
2008ועומדלפניישומו.
כמוכןנכתבוקריטריוניםלנהיגהבחולי
לב ע"י פרופ' כץ ואומצו ע"י משרד
הבריאותומשרדהתחבורה.
לסיכום
למרותשהייתהזושנהעמוסהבאירועים
ביטחוניים הייתה זו שנה של עשייה
קרדיולוגיתוהתפתחותרבהמאודבתחום
הציוד,הטיפולוהעשייהביחידותהמערך
הקרדיולוגי.

המחלקותהרפואיות

המכוןלריפויבעיסוקבמאהה–21
הודות לתרומה של וועדת התביעות,
היחידהלשיקוםהידבמכוןלריפויבעיסוק,
התחדשה באמצעי טיפול יוקרתיים
ומשוכללים,שאפשרולהצעידולקדמת
הטכנולוגיה.
השיקוםהפיזיקליהכוללשקוםאורטופדי
ונוירולוגיבכללושיקוםהידבפרט,הינו
אחדמשלושתהתחומיםהטיפולייםשל
ריפוי בעיסוק במרכז הרפואי ברזילי.
התחומיםהאחריםהםהתחוםשלבריאות
הנפשותחוםהתפתחותהילד.
ריפויבעיסוקמעניקטיפוללאוכלוסיה
רחבה.מילדיםעםאיחורהתפתחותיולקויי
למידה,לצעיריםעםהפרעותבבריאות
הנפש,לחייליםעםפגיעותידייםשונות,
למבוגריםעםפגיעותטראומההפוגעות
בתפקוד פיזי קוגניטיבי ולקשישים עם
בעיותתפקודיותונוירולוגיות.

המכון מטפל בחולים מאושפזים וגם
בחוליחוץ.
ביןשרותיהמכוןבתחוםהפיזיקלי,הערכות
תפקודיותאובייקטיביתהניתנותלהגשה
לגורמיחוץכמוביטוחלאומיובתימשפט
מדידתטווחים,כח,תפקודידני,יכולת
תחושתית וקוגניטיבית והערכה

סובייקטיבית לחזרה לתפקוד יומיומי
מיטבי.
בתחוםבריאותהנפשהמכוןנותןלווי
ותמיכהלמאושפזיםולמשתתפיתכנית
יום,כוללטיפולחברתי,קוגניטיביותפקודי,
ממצב אקוטי דרך הכנה לשחרור ,עד
לשיקוםבקהילהבשימושאמצעיטיפול
חדשיםהמאפשריםאינטראקציהחברתית
והתמודדות עם מטלות תעסוקתיות.
המכשורהחדשנותןמענהלטיפולהמגוון,
באוכלוסיההרחבה.
 R E O G O T H E R A P Yשל חברת
מוטוריקה ,היא מערכת רובוטית
ממוחשבת,המאבחנת,מתרגלתומטפלת
בגפייםעליונותעםפגיעותנוירולוגיות,
הגבלות פיזיות ,מצמצמת הגבלות
במפרקים ,ושומרת על טווחי תנועה
תפקודיים.הריפויבעיסוקבמרכזהרפואי
ברזילי הינו הראשון בארץ המתהדר
במכשירטיפוליזה.
MEDI

 H A N D T U T O Rשל חברת
TOUCHהיאמערכתביופידבקהמעוצבת
להערכהושיקוםתפקודיהיד,המתבססת
על מחקרים עדכניים בתחום השקום.
המערכת כוללת כפפה ארגונומית עם
חיישניםרגישיםלתנועתמפרקים,תכנית
מחשבמתוחכמתהמאפשרתאבחוןושקום
תפקודיהיד.ריפויבעיסוקבמרכזנוהנו
ביןהמכוניםהטיפוליםהראשוניםבארץ
שמשתמשבכליטיפוליזה.
MULE BIOMETRICSמערכתממוחשבת
מתוחכמתלשימושבשיקוםהגוףוהמוח.
מכוננו הוא בין המוסדות המובילים
שמשתמשיםבמערכתזולהערכהוטיפול
בגפהעליונהלאחרטראומההמגבילהאת
התפקודהידני.
בנוסף ,נרכש מכשיר ממוחשב לשיווי
משקל/איזוןלידייםעםשלושהרדיוסים
לדרגות קושי ,אופני ידיים עם מיגון
התנגדויות ותנועתיות שימוש אפשרי
בכמהמנחים,אמבטיתמערבולתועוד.
פתיחהחגיגיתשלהמכוןהמשודרגתיערך
בקרוב.
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מערךהסיעוד

הדרכתמשפחותלמניעתפצעי
לחץלקראתשחרורחולים
למסגרתביתית

קולטניוקרגינהlאחותמוסמכת,פנימיתב
רחמיםרינהlאחותאחראית,פנימיתב

פצעלחץהואאחתהבעיותהחשובות
ביותרבטיפולבחוליםאשרמטופלים
במסגרתביתית.היארעותשלפצעילחץ
בקרבחוליםאלהנעבין.17%–0%
הניסיון מראה שהתפתחות פצע לחץ
מתרחשתוךמספרשעותוהריפוי,אם
מצליח,אורךמספרחודשים.

עלמנתלקדםאתניהולהשינויהוכנה
תוכניתשבההוגדרומטרותעל,מטרות
בינייםויעדים,תוארוהאמצעיםוהכלים
הדרושיםלהשגתמטרותוהיעדיםונקבעו
קריטריוניםלהשגתהמטרות.
לאחרקבלתאישוריםמתאימיםומספר
פגישותעםצוותההיגוי,גובשהתוכנית
ההדרכהונבנהדףמידע.במהלךישיבת
צוותהוסברלגבימתןההדרכהומתןדף
המידע.נעשתההדרכהשל6משפחותשל
חולים סיעודיים אשר נמצאו בסיכון
להתפתחותפצעילחץלפיאומדןנורטון
וניתןלהםדףההדרכה.

מקומהשלהמניעהחשוב,מאחרשאת
רובהפצעיםניתןלמנועעלידיהעלאת
המודעות והטמעתה מרגע שהחולה
מתאשפזועדתחילתריתוקו.המניעה
יכולהלחסוךסבלרבלחוליםולחסוךעלות
גדולהלמערכתהבריאות.
מטרת העבודה :להדגיש את חשיבות
מניעתפצעילחץבקרבצוותהסיעודי
ובקרב משפחות של חולים סיעודיים
המשתחרריםמהמחלקהלמסגרתביתית
כמוכןלגבשכליםלהדרכתהמשפחות,
כוללדףמידעולהטמיעאתביצועההדרכה
ומתןדףהמידע.
לפיראיוןאחיותבמחלקה,ניתןלראות
כילאניתנתהדרכהמספקתולעתיםאף
לאניתנתהדרכהכלל.לאחרונההיומספר

תמרדודlמנהלתהסיעוד

כאבהואסימפטוםסובייקטיביוהואכל
מהשהמטופלהגדירככאב.
העדר כאב ותחושת נוחות מוגדרת
בספרות כסימנים חיוניים המחייבים
מדידהשגרתית,למרותשאינםמוגדרים
כסימניחיים.
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מיקרים במחלקה ,בהם הגיעו חולים
סיעודיים ,מבוגרים שהגיעו לאשפוז
מהביתעםפצעילחץ.באחדמהמקרים
מצבה של החולה הידרדר כתוצאה
מהמצאותפצעילחץ.

בתוםתהליךהשינוי,נראהכיהושגורוב
המטרותשהועלו:צוותהאחיותשיפראת
הידעבנושא,דףהדרכהוהדרכההוטמעו
במחלקה.בנוסףדףההדרכההופץגם
למחלקות אחרות בבית החולים.
השינוישהוכנסאכןהיהנחוץומצביעעל
חשיבותשראוילתתלנושאמניעתפצעי
לחץ בקרב חולים הנמצאים בסיכון
להתפתחותפצעילחץ.

אומדןכאב
כאבהינוסימפטוםשכיחבקרבחולים
רביםבמחלקותשונותולכןתופסהיום
מקוםחשובבפעילויותהסיעודיותבבית
החולים.
טיפולנכוןבכאב,יסייע,ויתרוםלרווחת
המטופליםבשיפוראיכותהחייםובקידום
מקצועישלהאחיות.

הנהלתהסיעודשמהלהלמטרהבשנה
הקרובהלקייםתוכניתהעשרהלשיפור
מיומנותהטיפולבכאב.
הטמעתנוהלל"אומדןכאב"לכלמטופל
בכלמחלקה/מכוןשלביתהחולים.

מערךהסיעוד

שימושמושכלבציודרפואיכדרך
להבטחתאיכותהטיפול
בלייריוסי,בריוסףאסתר,דודתמר.

הנהלתהסיעוד,מרכזהרפואיברזילי,אשקלון

) (medical equipmentציוד רפואי
מתכלה,הינוציודהמיועדלאבחון,ניטור
וטיפולשלמצביםרפואיים.ציודזהנדרש
לעמודבסטנדרטיםמחמיריםשלאיכות
ובטיחות.
זיהויוהגדרתהבעיה
ציודשנרכשללאמעורבותהמשתמש,
מגיע למחלקות לעתים אינו תקין ,לא
מתאים,לאידידותילמטפל/מטופל,גורם
לחוסר שביעות מצד הצוות המטפל
והתוצאהבזבוזכספירב.

רח'אבשלוםחביב6

אשקלון
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התערבות

השפעהעלהאיכות

הוקםצוותחשיבהשכללנציגיהנהלת
הסיעוד,אנשירכש,אחיותאחראיות.

ציודרפואימתכלהשמתקבללמחלקות
מתאים ידידותי ובטיחותי למטפל /
מטופל.
המחלקההמומחיתבתחוםממליצהעל
רכישתציודלכלביתהחולים.
עלהשביעותרצוןשלהצוותמציודרפואי
מתכלה.

פותחטופס"קבלתמוצרמספק,לניסיון
בביה"ח".המוצרהמתקבללניסויבבית
החוליםיכווןלמחלקההמתמחהבתחום.
הנהלת הסיעוד והקניין יקבלו טופס /
משוב מידי על כל מוצר ומוצר.

הוצאהשנתיתשלקנייתציודלביתחולים
לתקופהשלשלוששניםירדהב.6,3%-

ביתכנסת.

טל,08–6795777.סימה,054–6788747:פקס08–6795796:

ערבהעובד2009
במסגרתפעילותהרווחה,בשיתוףוועדי
העובדיםוהנהלתהמרכזהרפואיברזילי,
התקייםבחודשיוני"ערבהעובד"המסורתי,
בו הוענקו פרסים לעובדים המצטיינים
ופרס פנים יחידתי וציינו לשבח את
תרומתם של העובדים הפורשים.
דר'שמעוןשרף,מנהלהמרכזהרפואישיבח
בדבריואתכלעובדיהמרכזוהמחלקות
השונותעלעמידתםבמשימההקשהשל

מלחמת"עופרתיצוקה",עלמסירותםעל
אףהתקופההקשהשחלפהעלכולםוהזכיר
אתהמאבקהבלתינלאהלהשגתהאישורים
הדרושיםלהקמתבניןהאשפוזהממוגן
החדש.
נשאדבריםבשםכלהוועדים,מראריה
ברנס,אשרצייןאתשיתוףהפעולההפורה,
הצמודוהיעילעםהנהלתביתהחוליםהן
לטובתביתהחולים,והןלמעןהעובדים.

אתהערבהנחובחןרב,דר'יניבמרדכי,
רופא בכיר במערך מילדות וגינקולוגיה
והגב' שרית שטרגר,עוזרת מנהל
אדמיניסטרטיבי ,כמנחים מקצועיים
לכל דבר שהפתיעו בשיר לסיום,
להנאתהעובדים.
לקינוח,נהנוהעובדיםמהופעתהשללהקת
השגרירים,שהנעימהאתהערבוסחפה
רביםלרחבתהריקודים.

מקבליפרס
פניםיחידתי

פרסמנכ"ל

ריקי ונונו
אחראית רכש בטכנית
צחי כהן ,מנהל השרותים הטכנים,

עובדיםמצטיינים
2009

ד"ר קפוסטיאן ויקטוריה
מנהלת אורוגניקולוגיה
בנשים ויולדות

פרופ' יוספי,
מנהל יחידה קרדיאולוגיה
לא פולשנית

שלבב'

ניסים אבוטבול
סמלן רפואי
ברשומות רפואיות

אלווירה זחלב
אחות מיילדת

גילת שרלין
אחות כללית

אריה שלומאי ,פאקס אדמיניסטרטור
מכון רנטגן

חנה אמר
אחות במחלקת נשים

אתי ג'ין
פקידה במערך קבלת חולים

צוותמצטיין

צוות מצטיין – מערך המזון

סיגל נפש
מזכירת שירות המזון

ננולי מושיאשוילי
אחות פנימית ב'

מרסל זפרני
מזכירת מכון נוירולוגי

פזי קרמר
אח פנימית ג'

ברזילישלנו ∑±

–חדש–

מערךהסיעוד

"מהפכה"במחלקההפסיכיאטרית
בביתהחוליםברזיליאשקלון
כתבהשושבריגהlערךמושוןרוטשטיין
"יגעתומצאתתאמין"פרקיאבות
פעמיםרבותהמטופליםבמחלקההפסיכיאטריתובכלל,רוצים
ומקווים שמישהו אחר יעשה את העבודה הקשה עבורם.
מתפקידנוכמטפליםלהובילאתהמטופללתובנהאיןהדבר
תלויאלאבמטופלעצמו.
עם הזמן מתפנה המטופל למצוא בעצמו ובתוכו ,כוחות
אדיריםלעשייה.
מטרתהעלבמחלקההפסיכיאטריתוהנרלרגלינומאז1991עת
שינינואתהגישותושיטותהעבודהבמחלקה,הינההובלת
המטופליםלעצמאותתיפקודיתאופטימלית.בהמשךלתהליך
שהמטופליםעובריםבמחלקה,ניתניםלמטופליםכליםשיאפשרו
להםלהשתלבבקהילהולנהלחייםעצמאייםעדכמהשניתן.
עיקרוןזהנובעמתפיסתנו,שלנפגעיהנפשישאתהזכותוהיכולת
לתפקדבסביבהטבעית.עלכןלהערכתנוישלאפשרלמטופלים
ללמודנורמותודפוסיהתנהגותהתואמיםלאלושלאדםבריא,
אחדמהערכיםהחשוביםהמנחיםהואערךהעבודהאשרמחזק
אתהרצוןלחייםעצמאיים,לפתיחות,לקשרעםהסביבהולעזרה
הדדית.
מחלותהנפשהשונותמביאותלתוצאותשליליותהמתבטאות
בנסיגהבולטתבהרגליהעבודה,הפחתתהמשמעתהעצמית,
נסיגהבמיומנויותחברתיותוגישהפסיביתלסיפוקצרכיםאישיים.
לאורהאמורלעיל,בשלושתהחודשיםהאחרוניםהחלטנו,חברי
הצוותהסיעודיבמחלקההפסיכיאטרית,בשיתוףמנהלמערך
המזוןמראיתןאדיריויובלבן-מרדכיס/מנהלאדמיניסטרטיבי,
לשדרג את אופן ביצוע חלוקת המזון למטופלים.
אנוחבריהצוותהסיעודיהחלטנוליישםאתהשינויבאמצעות
גישתה."self care"-
"יגיעכפיךכיתאכלאשריךוטובלך"
במהלךהאשפוזאנומאתריםאתהמטופליםהמתאימיםלהשתלב
בתכניתזוומחלקיםאותםלשתיקבוצות:חבריהקבוצההראשונה
מארגניםאתחדרהאוכללקראתהארוחה:עורכיםאתהשולחנות
ומניחיםעליהםמלחייה,פלפלשחור,שמן,קנקןמים,כוסות,
מפיותומסדריםאתהכיסאותלידהשולחנות.
חבריהקבוצההשנייהמתכונניםלקראתאירוחושירותהסועדים:
שוטפיםאתידיהם,לובשיםכפפות,חובשיםכובעים,מניחים
אתהמזוןבתאיהחימוםוהקירור.
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כאןהמקוםלספר,עדכההגיעומנותהאוכלמוכנותבעגלות
המסורתיות.
כעתהאוכלמגיעבתבניותחלוקה,למתקניהגשהמזנוניים
שהובאובמיוחדלמחלקה,והמטופליםעצמםבתורנותמחלקים
אתהאוכלכמובכלאירועחברתימקובל.
איכותהאוכלבהגעתומשופרת,אפשרותהחימוםוהקירור
בשליטהמלאהשלהמטופליםעורכיומגישיהאוכל,והכמות
שניתנתלמטופליםכפיבקשתם.
כלמטופלהמשתתףבתכניתיתנסהבשניסוגיהפעילויות.
התנסותזומשפרתאתהסובלנות,הנתינה,הרגשתהיעילות,
אתיכולתהעבודהבצוותוהכרתהעצמיכחלקמתיפקודבמערך
כולל.
ישלצייןשהצוותהסיעודינמצאבעתהארוחותבחדרהאוכל
בתורנות,מחזקומעודדונותןמענהלסיטואציותהדורשות
התייחסות,תוךשמירהעלזכויותיווכבודוהאישישלהמטופל.

התהליךמאפשרלמטופלינולהגיעלרמהאופטימאליתשל"self
."careשיפוריכולותהמטופלכפרטמחדולשינוייםסביבתיים
מאידך .כך אנו מאפשרים גישה נוספת להגדלת אפשרויות
הבחירהוההזדמנויות,שהםהמרכיביםהבסיסייםלחייםמוצלחים
בקהילה.
סקרמשובשביעותרצוןהמטופליםמשיטתחלוקתהאוכל:
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מערךהסיעוד

הפעלתסדנתאומנותויצירה
במכוןהאונקולוגי
אמויאלמזלlאחותאחראית,ענברבןקמחיlאחותמוסמכת,מכוןאונקולוגי
רוניאופירlמורהלאומנות

במכון האונקולוגי בברזילי ,החולים
מקבלים טיפולים כימותרפיים במשך
שעותרבותכשהםישוביםעלכורסאות
ומחובריםלעירוי.חלקםעסוקיםבקריאה,
אובהאזנהלמוסיקה,וחלקםמעביריםאת
הזמןבהמתנהמורטתעצביםללאמעש
כשלעתים מחשבות רבות מתרוצצות

תוךהתחשבותבמגבלותשבהפעלתידיים
לפעילות אקטיבית או שימוש בכלים
ואביזרים כבדים ומורכבים מידי.
הפרויקטיצאלפועלבתרומתהשל"רוש
מושיטהידלחולה",בשיתוףצוותמכון
אונקולוגי.
בתחילה חלק מהמטופלים הסתייגו
מהפעילות"הילדותית"כדבריהם,אךעד
מהרה,נוצרהחיבורוהגירוישגרםלרוב
המטופלים להשתתף באופן פעיל .כדי
להתגברעל"מחסומי-שפה"התלוותהאל
המדריכהבתשרותלאומימטעםהאגודה
למלחמהבסרטןשתרגמהאתההוראות.
סדנת אומנות ויצירה יצאה  לדרך
בהנחייתה של המדריכה רוני אופיר
בתאריך  02/09וממשיך עד היום.
רונייוצרתעםהחוליםמגווןרחבועשיר
שלעבודותאמנותמרהיבות,צבעוניות
ושימושיות.

בראשם על המחלה ,ועל הטיפולים.
צוות האחיות במכון זיהה את הצורך
בהפעלהשלהחוליםבזמןזה.הרעיוןהיה
להביאמדריכהלעבודותיצירהבאמנות,
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כלפעילותמסייעתלהנעיםאתזמנםשל
החולים,יוצרתחוויהחברתיתמשחררת,
משתפתוגורמתלחיבורביןהמטופלים
בכלמפגשיצירתי.

כלמטופליוצאעםיצירהפרטיתשהוא
יצרבמוידיו,עבורו,עבורביתו,ילדיואו
נכדיו,מהשמשאירטעםשלעודלפעילות
הבאה.
הפרויקט יצר שינויי מרענן באווירה
למטופליםוהפחיתלחץ.
יוםהפעילותשונהמידיפעםכדילאפשר
למספרגדוליתרשלמטופליםלהתנסות
בחוויה.

מערךהסיעוד

טיפולבכאבבפגייה
סימהבנדרמן,חנהשייןlאחיותהמחלקהלטיפולמיוחדבילודופג.
ורהקלייןlאחותאחראיתהמחלקהלטיפולמיוחדבילודופג.

במשך שנים שלטה התפיסה שילודים
אינםחשיםכאבכיווןשמערכתהעצבים
שלהםאינהמפותחתכדילהעבירגירוי
כאבוכןהםאינם"זוכרים"אתהכאב
שנגרםלהם.
הילודים אינם מסוגלים לבטא באופן
מילוליאתצרכיהםודרישותיהםלשיכוך
כאבים,לכןנוצרההתחושהשאיןצורך
או חובה לספק להם צרכים אלה.
עדלפנימספרשניםנהגואפילולנתח
ילדיםופגיםללאאילחוש.
רקבשנת1995הייתההסכמהכלליתשל
ציבורהרופאים,שילודיםמסוגליםלחוש
בכאב ובשנת  2001פורסמה הצהרה
הכוללת רשימה של פעולות הנהוגות
בטיפולבילודהמחייבותשימושאנלגטי
בOPIOIDS-אובתחליפים.

ביחידהלטיפולנמרץבילודופג,משלבים
בטיפולהשגרתיהכוללניגםאתהטיפול
במניעתכאבאובטיפולבכאבבשעת
הצורך מתוך מודעות גבוהה לנושא.
לשםכךבנינופרוטוקולבואנומעריכים
אתתגובותהפג/הילודלמצביכאבעם
טבלת ניקוד לכאב קל ,בינוני וחזק
המתבטאבשינוייםבהבעותפנים,שינויים
בתנועותהגוףוהגפיים,שינוייםבהתנהגות
)רגיעה ,שינה ,או שקט( ,בכי )עוצמה,
תדירות(,שינוייםבנשימה,דופק,צריכת
חמצן)סטורציה(.סקרנואתכלהפעולות
המבוצעתביחידהכגון:
הכנסתזונדהלקיבהלקיחתדמיםהרכבת
עירוילוורידפריפריאועירוילווריד/
עורקמרכזי,אינוטובציהוהנשמה,טיפול
בפצעים ,ברית מילה ,ניתוחים ועוד.

לפניכלפעולהישלתתטיפולמניעתי
תמיכתישמטרתולהפחיתאתעוצמת
הכאב.
הטיפולהתמיכתיכולל:
( מגע נעים בתינוק ,השכבה בתנוחת
קינון",קנגורו"ע"יההורים,אוירה
נעימה של שקט או מוזיקה רוגעת,
הפחתה בעוצמת האור בחדרים.
( מתןתמיסתסוכרוז25%בטפטוףלפה.
( כאשר עוצמות הכאב גבוהות ,ניתן
להוסיף טיפול תרופתי נגד כאבים
בהוראתהרופא.
( בפג/ילודמונשםשמצבומצריךרגיעה
מוחלטת ,ניתן תרופות מרגיעות
בהזלפהמתמדת.

ברזילישלנו ≤±

המחלקותהמינהלתיות

חידושיםבמחלקהלמערכות
מידעומיחשוב
רוניתיעקובובlמנהלתהמחלקהלמערכותמידעומחשוב

מערכתהקלטהדיגיטאלית–
דיקטטפוןברנטגן
המערכתמאפשרתלרדיולוגיםלראותאת
הצילוםבמערכתהפאקסולהקליטאת
הפענוחהרדיולוגימשולבעםפרטיהחולה
בנמ"ר.
מערכתא.ק.גממוחשבת
במיון ובקרדיולוגיה הותקנו לאחרונה
עגלות א.ק.ג .ממוחשבות  -העגלות
מאפשרותלהתחברלנמ"רלקבלתפרטים
דמוגרפיםולהוציאאתתדפיסהא.ק.ג
למדפסת לייזר רגילה .בנוסף תוצאות
הא.ק.ג .נשמרות במחשב מרכזי.
המערכת מאפשרת לרופאי המיון,
לקרדיולוגיםוליתרהרופאים)בהתאם
להרשאות(לצפותבנתוניםמכלעמדת
מחשב ולהשוות עם א.ק.ג .קודם,
באמצעותתוכנהמיוחדת.
בעתיד מתוכננות עגלות נוספות
למחלקותהאחרות.

מערכתCPACS

 CPACSהיאמערכתלפאקסקרדיולוגי.
המערכתהותקנהבמערךהקרדיולוגיכולל
בצינטוריםובאקו.המערכתהממוחשבת
מחוברתלמכשיריםהשוניםוהיאבעלת
יכולותגבוהותשלניתוחהתוצאותואיחוד
כלהמידעבמאגרמרכזי.
מערכתלוגיסטית
המערכת הלוגיסטית הישנה הוחלפה
במערכת חדשה של חברת מטריקס.
המערכתהותקנהבביתהמרקחת,בציוד
משק ובציוד רפואי והיא משולבת עם
המערכת הפיננסית ומערכת הנמר.
המערכתתייעלשיטותעבודהותאפשר
כלים ניהולים שלא התאפשרו בעבר.
בהמשך,המערכתתותקןביחידותנוספות
ותאפשר הזמנות מהמחלקות דרך
המערכת הממוחשבת ותחסוך בנייר
ובתהליכיהעבודה.

עגלותניידותממוחשבות
עגלות תרופות ממוחשבות לאחיות,
ועגלותממוחשבותלרופאיםמועברות
בימיםאלהלמחלקותהפנימיות,עלמנת
לעזורלעבודתהסגלהרפואילידמיטות
החולים.
מסךמשפחותבחדרניתוח
הותקנו מסכי מידע על השוהים בחדר
הניתוח ויציאתם להתאוששות.
בקרובמתוכנןשירותSMSלבניהמשפחה
שייתן את המידע לפי בקשתם.

חידושיםבמחלקההטכנית
יוזמהלמקורמיםחדשלהשקיה
יוזמהשלהמחלקההטכניתבמרכזהרפואי
ברזילי,בראשותושלאינג'צחיכהן,מצאה
מקורמיםחדשלהשקיה.
הצעת שיפור מצויינת ברוח התקופה
הובילהלשימושמיהדיאליזהלשימוש
כמיהשקיה.
השיפורהינושימושבנקזמיהדיאליזה
המבוזבזים)45%מסךהמיםבתהליךייצור
מים מטופלים( להשקיית גינות.
צוותהמחלקההטכניתיצרמערכתשבה
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הותקנושנימכליםבעליקיבולתשל700
ליטרוכןמערכתפיקודומשאבתהגברת
לחץ,בעתעבודתמערכותאוסמוזהמי
נקזשבעברהופנולביובמנוקזיםלמכלים.

המערכתנשלטתעלידימצופים,אשר
מפעיליםאתמערכתהפיקודלהפעלת
משאבתהגברהלהשקיה.
בשלב הפיילוט מדובר על חסכון של
4.8קובמיםליום.
בעתיד תבחן המחלקה מגמות דומות
להשקיה)כגוןמימזגנים(.כמוכן,ניתן
לשלבגורמיםמרשותהמיםשמייחלים
לפרויקטיםמעייןאלו.

המחלקותהמינהלתיות

תנופתבנייהועשייהבמרכז
הרפואיברזילי
המרכזהרפואימזנקקדימהונערךלהיותהדברהבא.הפרויקטיםהשוניםמעלים
אתרףהאיכותשלבנוסףלמעלה.
המרכזהרפואיברזילימשתרעעלשטח
שלכ240-דונםונמצאבתנופתבנייה
ועשייהמואצת.בשנתייםהאחרונותבוצעו
במרכזהרפואיעשרותפרויקטיםבסדרי
גודלמשמעותיים.האתגרבשימורחזותו
הייחודיתשלהמרכז,המשלבתבנייהחד
קומתיתהטובלתבירוקלצדהתחדשות
והרחבה,הואעצום.מרביתהפרויקטים
בוצעו סביב מסגרות האשפוז ,כאשר
הרגישות והאכפתיות לחולים ולבני
משפחותיהם מהווה נדבך חשוב
בתהליכים.לוחותהזמניםשלהפרויקטים
הותאמו לפעילות הרפואית במחלקות
השונות.
בתקופהזוהושלמהבנייתםשלרחבת
פטיומכוןהצנתורים–במסגרתזוהורחב

המכוןונבנתהפינתהמתנהאינטימית
לממתינים ליקיריהם הנמצאים בחדרי
הניתוחוצנתורים.
הסתיימה החלפת צנרת טבעת מים
היקפיתשלהמרכז.הפרויקטארךכשנה
וחציובמסגרתוהוחלפותשתיותצנרות
המיםהישנות.חודשוושופצומעברים
ושביליםמרכזייםבביתהחולים.נבנהמכון
אלקטרופיזיולוגיהמתקדם.הוקםמכון
לשיקוםרפואיהמכילאתהמילההאחרונה
במכשורהספורטוהשיקום.
הוחלפותשתיותהחשמלבחדריהניתוח
ואשפוזיוםושודרגהתחנתטרנספורמציה
.4נוספויחידתקירורצ'ילר400-טון
קירורו150-טוןקירור,המאפשרותמיזוג
אופטימלי במחלקות האשפוז .הוחלפו

מעליותמרפאותהחוץוהותאמולחוק
ההנגשה .גגות המרכז הרפואי הוחלפו
ואלמנט האסבסט הוסר מכלל המרכז.
שופצהמחלקהפנימיתד'.הותקנומערכות
מיגון מתזים וספרינקלרים במחלקות
השונות.ביתניביתהספרלסיעודשופצו
ברובםולסטודנטיםהמתגורריםבביתנים
נסובההנאהמרובה.
תנופתהבינויהגדולהשמצעידהאותנו
קדימהנמצאתבעיצומה.בימיםאלוממוגן
חדר ניתוח ,בשלבים מתקדמים נמצא
המבנההגריאטריהמוגן,מחודשיםכבישי
המרכזומתווספיםמעגליהתנועהוהסדרי
חניותומוקםמרכזגנרציה.
אנומקוויםשהעשייההמבורכתתימשך
בשניםהקרובות.
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כנסיםוכינוסים

כנסהגנטיקאיםהרפואיים
השנה ,בחר ועד איגוד הגנטיקאים
הרפואיים בישראל להביע הזדהות עם
תושביהדרוםועובדיביתהחוליםברזילי,
והחליטלקייםאתכנסהאיגודהשנתישלו
במרכז הרפואי ברזילי.הכנס התקיים
בתחילתחודשיוניבאודיטוריוםבבניין
האשפוזהמערבי.בכנסהשתתפוכ80-
אורחים,נציגיםמכלהמכוניםהגנטיים
בארץ)רופאיםגנטיקאים,יועציםגנטיים
ועובדימעבדה(.
הכנסנפתחבדבריברכהמפידר'אמיל
חי,סגןמנהלביתהחולים,ומפידר'זינגר
מנהלהמכוןהגנטי.בהמשך,התמקדנושא
הכנס בהיבטים הרפואיים ,האתיים
והחוקייםשלהשירותהגנטיוהשפעתועל
פניהחברהבישראל.
ההרצאותכולןנגעובדרךזואואחרת
בנושאוריתקואתהמאזינים.

דר' י .צבעוני )פסיכולוג קליני( הרחיב
בנושאהאתיקהשלהלאמודע,גב'נילי
ברויאר חשפה ניסיון חיים אישי
כמאובחנת עם תסמונת גנטית,

מרא.בן-חיים)אבלילדעםנכותופיגור
שכלי,מטעםאגודתאליןהמסייעתלבעלי
צרכיםמיוחדים(דיברעלהצורךבחינוך
החברההישראליתלקבלתהשונה,דר'ענת
מישורי-דרעי)יועצתגנטית(הציגהתמונת

מצב לגבי הפסקות הריון מאוחרות
בישראל,הרבי.שרלוחידדאתנקודת
הבחירההחופשית)אםאכןקיימת(בידי
הפציינט ,ודר' גיל סיגל )ממכון גרטנר
בבי"חשיבא(נעלאתסבבההרצאותוהציג
סוגיות של גנטיקה מודרנית בהיבט
משפטי,אתי,ושיחחברתי.
בתוםשלבההרצאותהתקייםדיוןבין
אורחיהכנסוביןהמרצים,בהנהלתפרופ'
ו.מיינרמהדסה,אשרצידדורובםככולם
בחשיבותהשיחהציבוריבענייןגנטיקה,
אתיקהומשפט,ובחשיבותהחינוךלקבלת
השונהוהחריגבחברה.
הכנסאורגןע"ימנהלהמכוןהגנטיבמרכז
הרפואיברזילי,דר'עמיהודזינגרובסיוע
צוותהמכון,היועצתהגנטיתויוי)רביבה(
עיני ,המזכירה סיגל ימין והאחות
בתשבעדוד.

כנסלרנטגנאיםראשיים
כנסראשוןמסוגולרנטגנאיםראשיים,התקייםבמרכזהרפואיברזילי

במהלךחודשיוני,התקייםבמרכזהרפואי
ברזילי,כנסרנטגנאיםראשיים,סגניהם
ומנהלי בתי ספר לרנטגנאות במשרד
הבריאות.בכנסהשתתפו32משתתפים
מכלקצוותהארץ.הגב'אביבהיצחקי,
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רנטגנאיתראשיתבמכוןדימות)רנטגן(
במרכזהרפואיברזילי,פתחהאתהאירוע
והזמינהאתדר'לינובלנה,מנהלתמכון
דימות,אשרברכהאתהמשתתפים.כמו
כן ,שיבחה את הגב' אביבה יצחקי,
שהחלה את תפקידה בסמוך למבצע
"עופרתיצוקה".בנוסףסקרהדר'לינובה,
אתהחידושיםוהשינוייםבמכוןהדימות
בביתהחוליםברזילי.
אתהחלקהעיונישלהמפגשפתחההגב'
נירית קרקובר ,יועצת ארגונית.
בהמשך ,מר צחי כהן סגן מנהל לשכת

הבריאותומנהלשירותיםטכנייםהרצה
הרצאה מעניינת ביותר בנושא "מדדי
ניהול".
בסיום הכנס ,סיירו האורחים במכון
הדימותוהתרשמומהציודהחדישוהודו
לגב'אביבהיצחקיעליוםהעיוןהמרתק
וציינואתחשיבותהמפגשביןהצוותים
מבתי החולים השונים להחלפת מידע,
רעיונותוהעלאתהרמה.
צוותמכוןהרנטגןהודהלהנהלהולכל
העובדיםשתרמולקיוםמפגשחשובזה.

כנסיםוכינוסים

"שבועבטיחות"במרכזהרפואי
ברזילי
הנהלתהמרכזהרפואיברזיליהכריזהעל":שבועבטיחות"למעןהגברתהמודעות
לבטיחותבקהילהוליצירתאקליםארגונישנערךברחביהמרכזביןהתאריכים
14/05/2009–13/05/2009

רח'אבשלוםחביב6

אשקלון

ביתכנסת.

טל,08–6795777.סימה,054–6788747:פקס08–6795796:
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המרכזהרפואיברזיליבמהלך
מבצעעופרתיצוקה
המרכז הרפואי ברזיליפעל במשך 3
שבועותבתנאיחירום.במהלךהמבצע
פונוסךהכל616נפגעים.
מתוכם265:דחק)חרדה(ו–351נפגעי
גוף,מתוכם193:חיילים.
תוךכדידאגהגםלבנימשפחותיהם,כל
עובדיהמרכזבלייוצאמןהכלל,התייצבו
לתפקידם וקלטו אזרחים נפגעים ואת
חייליצה"למאזוריהלחימה,וטיפלובכולם
במסירותאיןקץבמהלךוביןהאזעקות.
נשיאהמדינהואנשיציבוררביםמהארץ
ומהעולם ,חברי כנסת ,חברות וגופים
מתנדביםועמיתיםמבתיהחוליםבארץ,

ביקרו כדי לתמוך ולעודד את הצוות
הרפואי  ואת הפצועים ולהזדהותעם
אזרחיהעיר.
הנהלתהמרכזהרפואיבשיתוףמחלקת
משאביאנושומרכזתהרווחה,רימונה
אלבז ,דאגה למסגרות חינוכיות
ממוגנותלילדיהעובדיםבמקלטיםבמרכז
הרפואי ,אשר הופעלו על ידי מרפאות
בעיסוק,אנשיחינוךהעוסקיםבתחום
הטיפול בילד בימי שיגרה ומתנדבים.
המסגרתהחינוכיתלילדיעובדיהתחנות
לאםולילדבאשדודהופעלהעלידיעובדי
לשכתהבריאות.

במהלךמבצע"עופרתיצוקה"עודכןאתר
האינטרנט של המרכז הרפואי על כל
התרחשותוצפובומעל500מבקריםביום
וכ30,000-מבקריםקראואתהכתבות
במהלךהשבוע.
עםסיוםהמבצע,לביתהחוליםהוענקו
מחמאותעלהתפקודהיעילוהשקטהן
ממנכ"למשרדהבריאות,והןמכלגורמי
החירוםעלהיערכותוהמהירהוהיעילה
שלביתהחולים,שאיננוממוגן,להמשך
עבודה סדירה ,וכן על פעילות לשכת
הבריאות בהיערכות הקהילה ברשויות
השונות.

מבצעעופרתיצוקהמבעדלעדשה

אנשי תקשורת

מרכז מידע ,השירות הסוציאלי
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ילדי העובדים בפעילות במקלטים

נפגע חרדה בארוע רב נפגעים

טיפול בפצועים משדרות

ביקור מר בנימין נתניהו
במרכז הרפואי במהלך המבצע

ברזילימולהקהילה

ניתוח במקלט הפגיה

ראש עירית ניו יורק מבקר במרכז הרפואי

הצוות הרפואי ממתין לקליטת נפגעים

הנשיא מר שמעון פרס מבקר במרכז ברפואי

הגן הקסום באשדוד ,לילדי עובדי לשכת הבריאות

המיון המאולתר הממוגן ,קולט פצועים

שיפורהסדריתנועהבמרכז
הרפואיברזילי

בימיםאלההסתייםפרוייקטשיפורדרכי
הגישה,בנייתמעגלהתנועהלידבניין
האשפוז,חניותלבעליתגנכהבסמוךלבנין
האשפוז.

כמוכןשופרוהחניותוהסדריהתנועהמול
מרפאות החוץ ,לרווחת המאושפזים,
המבקריםוהעובדיםבמרכזהרפואיברזילי.
בימיםאלו,מתחילותהעבודותלסלילת

כביש עוקף למכון לנפרולוגיה ויתר
לחץדם.
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"רפואהבגובההעיניים"
פעילותבקהילהלטובתהקהילה
מועדון"הרוטרי"באשקלון,בשיתוףהמרכז
הרפואיברזילי",מועצתהנשים"בעיריית
אשקלוןוקופותהחולים:כללית,לאומית,
מאוחדתומכבי,הכריזועלשנתתשס"ט,
שנתבריאותוהזמינואתתושביאשקלון
והסביבה,לסדרתהרצאותבנושאיבריאות
ע"ימיטברופאיםמומחים,במרכזהרפואי
ברזילי,אשקלון.
ההרצאותהחלובתאריךה26/11/2008-
בשעות הערב ומתקיימות באולם
ההרצאותהגדולשלהמרכזהרפואיברזילי,
שקטןמלהכילאתכלתושביאשקלון,
וותיקיהעיר,גמלאיהמרכזהרפואיוחברי
מועדון"הרוטרי".
פרופ' כץ פתח את סדרת ההרצאות
בסדרה,בירךאתהנוכחיםבאולם,בשם
הנהלתהמרכזוהמערךהקרדיולוגיוציין,
שהמרכזהרפואירואהאתעצמוכמרכז

קהילתיהדואגלקשרעםהקהילה.בהמשך
הערב,הרצהעלדוםלבוכיצדניתןלמנוע
אתהטרגדיההבאה.
במסגרתההרצאותהרצו:פרופ'אורןמנהל
המחלקההפנימיתא',בנושא"סוכרת-
הסוכר זה לא הכל" ,ד"ר מגן ,רופא
במחלקההפנימיתב',בנושא"אלרגיות-
המחלהשלהמאההעשרים",
ד"ר דורודניקוב ילנה ,רופאה במחלקה
הנוירולוגיתהרצתהבנושא":חידושים
בטיפולי שבץ מוחי" .בהמשך הרצה
ד"רמילוא,מנהלהמחלקההנוירולוגית
אודות "טרשת נפוצה  -האור בקצה
המנהרה".מריוסיבליירמדריךACLS
ומפקחקליניהרצהוהדגיםעלהחייאה
בסיסיתוד"רזהבהגליק,מנהלתהמחלקת
הגריאטרית,דיברהעל":להוסיףחיים
לשנים-האתגרשבהזדקנות".
ד"רויקטוריהקפוסטיאן-הרצתהבפני

אולםמלאנשיםעל"הפרעותבתפקוד
רצפתהאגן".יערהאלון,דיאטניתקלינית,
הרצתה בנושא "תזונה ויתר לחץ דם".
אתסיכוםההרצאותניתןלקרואבאתר
בית החולים ברזילי -
www.barzilaimc.org.il

מנחת הערב ,הגב' יהודית אברמוביץ ,עובדת
המרכז הפועלת בהתנדבות כמזכירת "הרוטרי"
וב"מועצת הבריאות של מועצת הנשים בעיר",
ונשיא "הרוטרי" ,מר ישראל בר דוב מעניקים
תעודת הוקרה למרצה ד"ר קפוסטיאן.

5פעולותמיידיותהמצילותחיים
....גזורושמור....

שרשרתהחייאה
ביוזמהמשותפתשלד"ראמילחי,סגן
מנהלהמרכזהרפואי,פרופ'כץ,מנהל
המערך הקרדיולוגי ,מר יוסי בלייר
מדריך  ACLSומפקח קליני ,הופקה
שרשרת הישרדות לחירוםהמומלצת
להיותבהישגידבכלביתובית.כשירות
לציבור,חילקהדוברתהמרכז,הגב'לאה
מלוללכלראשיהרשויותהמקומיות,אשר
בירכואתהמרכזהרפואיברזיליעלהמידע
החשוב.חלקמראשיהרשויותהפיצואת
שרשרתההחייאהלתושבים.
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פעילותמעמדהאישה2009
במסגרת פעילות הועדה קידום מעמד
האישהשמנודגשעלפעילויותשונות
ומגוונות.

במאיהשנהחגגועובדותברזיליאת"יום
האישה"שהחלבמופעשלשלושנשים
שהציגובשירה,במוזיקהובמשחקסיפור
בנאליעלזוגיות,קיטוריםוהרבהאהבה,
במופע תיאטרלי "מה זאת אהבה"
בחלקוהשנישלהיוםהתקיימההרצאה
שלהעצמהאישיתבשיטתגרינברגשנתנה
הגב'אלהיהודאי,בההבנואתהקשרבין
איזון הגוף ,בריאות וביטוי עצמי.

יריעתהפתיחהשלהעשייההחלהמיד
לאחר"מבצעעופרתיצוקה"בההוזמנו
עובדיהמרכזלהרצאה"חלוםשלשגרה"
שניתנה בהתנדבות של גב' הדס רוט.
בהרצאתהקיבלנוכליםאיךלהתמודדעם
האיום של אי הודאות והערכנו את
חשיבותהשלהשגרה.

נובמבר-2009ציוןהיוםהביןלאומי
למניעתאלימותנגדנשים.
דצמבר-2009תערוכתיוצריםשלעובדי
המרכזשהפכהלמסורת,בוגילינוכישרונות
רביםעםיצירתיותרבה.

בעקבות ההרצאה על העצמה אישית
בשיטתגרינברגוע"פדרישתהעובדות,
נפתחה סדנה "העצמה אישית בשיטת
גרינברג" .מתוכננות סדנאות נוספות.
פעילותמתוכננת
אוקטובר-2009הרצאהבנושא"חוק
למניעתהטרדהמינית".

שוש סלע ממונה על מעמד האישה
וחלק מחברות הועדה

סיכוםפעילויותהדרכה
ופיתוחארגוני2009
– GCPלאורההצלחהוהביקושהרב,
התקייםמחזורנוסףלקורסלתכנון,ניהול
וביצועמחקריםקליניים.הקורסהתקיים
במשך  6מפגשים בימי שישי במהלך
פברוארומרץהשנה.המנחיםבקורסהיו
ד"רמשהנוימןוד"ררפימריליוס.נכחו
50משתתפיםמקרבהרופאיםומתאמות
מחקר.
אורינטצייהלעובדיםחדשים-במהלך
חודשמרץנהנו65עובדיםחדשיםבמרכז
ממגוון הרצאות בתחומים שונים.
מידעוןלעובדים-לכבודטקסכתבימינוי
הופק מידעון לעובדים בשיתוף צילום
רפואי,הכוללמידענרחבבתחומיעניין
שונים.המידעוןזכהלהצלחהרבהוניתן
לקבלובמחלקתמשאביאנוש.
סדנאותמתןשירות-מחלקותמחשבים,
דימות ,תחבורה ,מערך טקסטיל ובית
מרקחתעברוסדנאותבתחוםהשירות

שהתבססועלהסרטהמרתק"תנולהם
חמוצים"
קורסימחשבים-כרגעמתקיימיםבמקביל
שני קורסי מחשבים בשעות אחרי
הצהריים,כלקורסבהיקףשל100שעות-
יישומימחשבמתחיליםויישומימחשב
מתקדמים.

פעילויותמתוכננות
גמולמנהל-לאורהסכםבנושאגמול
מנהל לעובדי הדירוג המנהלי ,התחילו
שלושהמחזוריםשלקורסשלבא',במהלך
החודשים אוגוסט  -אוקטובר .סה"כ
זכאיםללמוד95משתתפים.נושאהקורס
"סוגיותאקטואליותבשלטוןהמרכזי".
קורסיישומימחשבלמתחילים-בהיקף
של100שעות.
קורסמיומנויותמשפטיות-בהיקףשל
60שעותאקטואליות.
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פינהחמהלגמלאיהמרכזהרפואי
במסגרתפעולותרווחה,גמלאיהמרכז
הרפואי נהנו מפעולות ייחודיות להם.
בתחילתהשנה,נפשובמלוןמרדיאןשבים
המלח ובחודש יוני בילו בירושלים.

הטיוללירושליםכלל:ביקורבביתהמשפט
העליון,במוזיאוןהרצלהחדשובמוזיאון
ידושם,מעברבחדריהתצוגההמתעדים
אתהשואהמעלייתהשלטוןהנאצידרך
התרבות היהודית והחיים בקהילות
היהודיות.בערבנהנוהגמלאיםמסיור
לילי דרך שער ציון והגיעו עד לכותל
המערבי.
בערבנוסף,צפובחזיוןהחדש"שירהשל
ירושלים"במגדלדוד,סיפורהשלירושלים
במופע לילי מרהיב ביופיו על חומות
המצודה,דימוייענקעוצרינשימה,מוזיקה
מקורית,פעלוליתאורהבקיצורחוויה
בלתינשכחת.

הגמלאיםשבולביתםבריאיםומרוצים,
מרגישיםשלאשכחואותםומצפיםלעוד.

טקססיוםלבניובנותשירותלאומי
בתאריך24.08.09בטכסמרגשבנוכחות
מרלנגהיצחק,מנכ"לאגודת"התנדבות
בעם",גב'פרץאורהמפקחת,גב'אלמליח
רוחמי,רכזתהאגודה,גב'נעיםלימור
מנחהמאגודתשלומיתשלהדרום,גב'
תמר דוד ,מנהלת הסיעוד ,ונציגים
מהמחלקות השונות  במרכז הרפואי.
בטכסנפרדומבניובנותהשרותהלאומי,
המשרתים בתחום הסיעודי והמנהלי
במרכזהרפואי.כעשריםמתוכםממשיכים
לשנהנוספת.

אירועישעתהחרוםהונצחובעדשתהמצלמה
שלהצלמיםהרפואייםבמרכזהרפואיברזילי
היחידה לצילום רפואי במרכז הרפואי
ברזילי תיעדה במצלמתה את אירועי
החרוםעל"קצההעדשה".
דודאביעוז,שצילומיוהוקרנואףבערוצי
החדשותהמוביליםבמהלךהמלחמה,מורן
אחדותואורליסתיורייך,הנציחורקחלק
מהמחלקות הרבות שעבדו ללא לאות
ובמסירותאיןקץבמהלךמבצע"עופרת

∞≥ ברזילישלנו

יצוקה" ,תוך סיכון חייהם ודאגה
למשפחותיהם.התמונות,הוצגולראשונה
בערב הצדעה לעובדי "ברזילי" ולאור
התגובותהרבותוהענייןשעוררו,הוצגו
לעוברים ושבים ,למטופלים ולעובדי
המרכז ,בכניסה הראשית של המרכז
הרפואיברזילי,מולהמודיעין.

מכתבי
תודה

*השמותשמוריםבמערכת
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