קוראים ועובדים יקרים ,שלום
אני שמח להגיש לכם ,כמידי שנה ,את מהדורת החג של עיתון המרכז הרפואי ברזילי לקראת ראש
השנה.
חלפה לה כבר שנה נוספת.
השנה התרכזנו בפיתוח שירותים נוספים ,שיפור איכות הטיפול ובטיחות המטופל ,המשך תהליך
האקרדיטציה והכנת בית החולים לבדיקות ההתעדה ,שיהיו במחצית שנה הבאה ,וכמובן כמובן בעיסוק
אינטנסיבי בבניית הבניין החדש והכנות לפתיחת חדר המיון החדש ברבעון הראשון של שנה הבאה
ותחילת בניית חדרי הניתוח החדשים .בין לבין בנינו חדרי לידה נוספים ממוגנים ,שיפצנו וחידשנו את
בית המרקחת ,שיפצנו את המחלקה הפסיכיאטרית והתחלנו בבניית אנף שיקום חדש וגדול )תהליך של
שנתיים מעכשיו(.
על כול אלו תמצאו כתבות בעיתון המוגש אליכם.
בית החולים נמצא בשעתו היפה .צמיחה ,בנייה ,תהליכים רבים ושיפור השירות .אני יודע שיש גם
תלונות .שיש המתנה רבה בחדר המיון .תור לניתוחים .צפיפות .אנו עושים ככול יכולתנו לפתור בעיות
אלו ופתיחת הבניין הממוגן החדש וחדרי ניתוח נוספים יפתרו חלק מבעיות אלו .יש לנו תוכנית חומש
רחבה וברורה לפיתוח והתאמת בית החולים לצרכי התושבים ועלייה במספרם באזור ואנו נמשיך לשרת
אתכם באהבה ובמסירות.
אני רוצה להודות לכול עובדי המרכז הרפואי על רוח המסירות והמקצועיות .בלעדיהם מאומה לא יכול היה להתרחש .עבודה קשה
ומאומצת המניבה תוצאות ושיפורים.
אני רוצה להודות לדוברת בית החולים ,גב' איילת קדר ,שבתנאים קשים ובהתעקשות ,ערכה והפיקה עיתון זה ,כשעוזרים לה עוזרת
הדוברת ,רוקסן ,ומחלקת הצילום הרפואי-אורלי ודוד.
אני רוצה להודות לכם על האמון והפרגון לבית החולים.
לבסוף ,ברצוני לאחל לכולם שנה חדשה טובה .שנת שלווה ושמחה .שנת בריאות ושלום .שנה של התעצמות ובנייה .שנה של ביטחון וטיפוח
המשפחה.
שנה טובה לכם ,עובדי בית החולים ,תושבי נפת אשקלון והסביבה ,בית ישראל כולו.

ד“ר חזי לוי

מנכ“ל המרכז הרפואי ברזילי

שנה טובה ומתוקה
שנת בריאות וביטחון
לכל בית ישראל
תמונת השער:
מרפאות חוץ במראה
החדש
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רכזת מערכת וכתבות :איילת קדר ,דוברת המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי,
חברות מערכת :רוקסן ליפט קוזוקרו - ,דוברות המרכז ,אורלי סתיו רייך -היחידה
לצילום רפואי
צילום :דוד אבי עוז ,מורן ניסים  -היחידה לצילום רפואי

מנהלת שיווק ומכירות:
מיטל מיכאלי
עיצוב והפקה:
עיתון ’כאן דרום‘ רשת שוקן

תנופת הבינוי והפיתוח במרכז הרפואי
– סקירה ומבט לעתיד
מבקרים הנכנסים בשערי 'ברזילי' משתאים לנוכח השינוי החזותי
הניכר בכל מבנה ופרוזדור .המרכז הרפואי נמצא בשנים האחרונות
בתנופת בנייה ,פיתוח ושדרוג טכנולוגי.
מאמר זה יסקור את מיזמי הבינוי המתנהלים היום במרכז הרפואי,
תרומתם והשפעתם על תפעול ופעילות בית החולים בעתיד
הקרוב.
בראש הרשימה מתנוסס פרויקט ה'-הבניין הכירורגי' ,מבנה אחוד
)מונו-בלוק( עצום ממדים
הכולל כ 45,000 -מ"ר
בנוי; על מנת להמחיש
את גודלו יצוין כי
האגף הכירורגי מהווה
תוספת של כ -70%
על סך שטח המבנים
הקיים היום בברזילי.
עם סיום הבנייה יקלוט
האגף החדש כ300 -
מיטות אשפוז לרבות
ומערכות
מתקנים
הנדרשות
התמך
הבניין
לתפעולו.
כולו יהיה ממוגן
מפני מתקפת טילים,
ויאפשר מתן טיפול
איכותי ויעיל בשגרה
ובחרום לכל אזור אשקלון ויישובי עוטף
עזה.
עיצוב הפנים של האזורים הציבוריים
בבניין הכירורגי הופקד בידיה הנאמנות
של אינג' נירית ברנר ,אדריכלית מובילה
ומוערכת בתחומה; חווית השירות,
ההמתנה והעבודה במבנה תעניק לשוהים
בו תחושה 'מלונאית' מכובדת ומרשימה.
גולת הכותרת של הבניין הכירורגי היא
המחלקה לרפואה דחופה )מלר"ד ,חדר
מיון של פעם ;(...שטחו של המלר"ד
החדש כ –  4,000מ"ר והוא צפוי להכיל
 57עמדות ,המלר"ד החדש מאפשר מתן
שירותי טראומה ,טיפולי חירום ,אבחון
ומיון ברמה גבוהה ביותר ,המשתווה
לאיכות הטיפול במחלקות לרפואה
דחופה מרכזים רפואיים דומים בארץ
ובעולם.
בסמיכות למלר"ד ,מוקם מכון הדימות
)רנטגן( הנפרס על שתי קומות בבניין
ומכיל  2חדרי  CTחדישים לרבות מכשור
מוביל ומתקדם בתחומו 4 ,חדרי צילום  ,DRשיקוף ,אנג'יו ,חדרי
 .U.Sועוד.
עוד מתוכננים באגף החדש  10חדרי ניתוח מתועשים .המכרז
לבניית חדרי הניתוח הסתיים ,בנייתם של חדרי הניתוח ,שעלותם
עשרות מיליוני שקלים ,כוללת הצטיידות בטכנולוגיות רפואיות
מובילות אשר יאפשרו לבצע בחדרי הניתוח פעולות פולשניות
ברמות הגבוהות ביותר של איכות הטיפול ובטיחות הטיפול.
חדרי הניתוח אינם יכולים לפעול ללא אספקה סטרילית צמודה.
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ואכן ,יחידת אספקה סטרילית חדישה
ורחבה המתאימה לפעילות כפולה
מזו הקיימת היום תוקם בסמוך לחדרי
הניתוח .ביחידה ישולבו מכשור וציוד
טכני המאפשרים בקרת איכות מתמדת
ועמידה בתקינה המחמירה והקפדנית
ביותר.

מג"ר צחי כהן -מנהל
אדמיניסטרטיבי

משלימות את המערך
הניתוחי שתי יחידות
טיפול נמרץ; טיפול
נמרץ כללי )מוכר
היום כ -ט.נ .נשימתי(
המכפיל את מספר
העמדות מ 6 -ל– ,12
כאשר כל עמדה תהא
ומצוידת
מרווחת
הטכנולוגיה
במיטב
במצבים
לטיפול
קריטיים בהם נדרשת
והתערבות
השגחה
רפואית מידית .יחידת
טיפול נמרץ לילדים
תעבור אף היא לבניין
החדש ,ותעלה מ–  3עמדות
כיום ל–  5עמדות.
אם מדברים על ילדים הרי שמחלקת
הילדים ,ששנים רבות אנו מייחלים
לשיפוצה ,תהיה אחת מנקודות החן
הבולטות באגף האשפוז במבנה החדש;
מהמחלקה רחבת הידיים ניבט נוף
מרהיב לים התיכון; לעיצובה של מחלקת
ילדים נשכרה חברת 'תפוז' הבינלאומית
המתמחה בתכנון ועיצוב המתאים
לעולם הילדים .המחלקה מעוצבת
בסגנון שירי ילדים וכל חדר יקבל עיצוב
בסגנון שיר מוכר )הבית של יעל ,מעשה
בחמישה בלונים וכד'(; חצר המחלקה
תהא אף היא יוצאת דופן :בחצר תמוקם
'ספינת פיראטים' שהיא למעשה מגרש
משחקים אטרקטיבי המעצים את חוויות
הילד המאושפז; בין החידושים במחלקה
 אולם קולנוע ,חדר מתנות ועוד.המחלקה לאורתופדיה צפויה אף היא
לעבור לבניין הכירורגי ,ובעתיד יצטרפו
אליה המחלקה לכירורגיה ,המחלקה
לאורולוגיה ,ומחלקת אף ,אוזן וגרון.
בשלב הראשון ,הצפוי לקראת מרץ  ,2017אנו מתכננים לפתוח את
שתי הקומות הראשונות )קומות  ( 1- 2-של האגף בהן שוכנים
המלר"ד ,מכון הדימות ,ואשפוז לשעת חירום .חדרי הניתוח ושאר
המחלקות צפויות להיפתח במהלך השנה.
לצד המחלקות הרפואיות נמצא במבואה הראשית של הבניין שדרת
חנויות של רשתות מובילות שינעימו את שהותם של המבקרים
והעובדים.

בינוי ופיתוח
מרכז שיקום :

מצוקת השיקום בארץ בכלל ובאזור הדרום בפרט -
ידועה זה מספר שנים; לאחרונה ,לאחר קבלת תרומה
ייעודית מקרן הלנברג ,החלה בניית מרכז שיקום בבית
החולים.
המבנה יוקם בצפון מערב בית החולים ,בסמוך לשער
הכניסה המערבי ,ויתפרס על פני  3,500מ"ר .המרכז
יכיל  36מיטות אשפוז לרבות  8מיטות למונשמים,
שיקום גריאטרי ,ריפוי בעיסוק ,פיזיותרפיה ,בריכה
הידרותרפית ומכוני שיקום מתמחים ועוד.
הכנת השטח והחפירות החלה בחודש אוגוסט 2016
והובילה לשינוי תוואי הכביש הצפוני; בניית מרכז
השיקום צפויה להימשך כ 22 -חודש.

מיגון חדרי הלידה :

במבצעי הלחימה האחרונים ברצועת עזה חדרי הלידה והיולדות פונו
למקומות חלופיים .מצב דברים זה חייב מציאת פתרון למיגון קבוע
לשעות חירום .זאת ועוד ,מספר הלידות בביה"ח עולה בהתמדה
וחייב הגדלת מספרם של חדרי הלידה.
לאור זאת בוצע פרויקט מיגון חדר לידה שבמסגרתו מתווספים
 3חדרי לידה ממוגנים ,הפתיחה צפויה להיערך בחודש אוקטובר
הקרוב .כמו כן נוספה שכבת מגן לאולם ההדרכה ההופך בשעת
חירום מיקום חלופי בטוח ליחידה לטיפול נמרץ ביילוד )פגייה(.

בית המרקחת :

עבודתו המופלאה של בית המרקחת נעשתה לאורך השנים במבנה
לא מתאים שאינו עומד בתנאי התקינה המחמירים .לאור פרסום
תקן  135של משרד הבריאות בדבר אופן הכנות א-ספטיות ,החליטה
הנהלת בית החולים על חידוש פני בית המרקחת להתאימו לתקן
המחייב.
שדרוג בית המרקחת היה פרויקט קשה ומורכב במיוחד נוכח הצורך
להשאיר חלקים ממנו במצב עבודה תקין ובטיחותי גם במהלך
עבודות השיפוץ .זה היה ניתוח כואב וחייב מיומנות בתכנון ,תיאום
ופיקוח צמודים כאשר בכול פעם בונים חלק אחר בפאזל על מנת
לשמר פעילות שגרתית של בית המרקחת.
בחודש אוגוסט הסתיימה בניית החדרים ה -א-ספטיים והמרכז
הרפואי ברזילי הפך להיות חלוץ ומוביל ביישום הנוהל החדש
מבין שאר בתי החולים בארץ .בסופו של יום  -מערך ההכנות בבית
המרקחת לאחר השיפוץ נמצא בחזית בטיחות הטיפול.

מבואת מרפאות החוץ :

מרפאות החוץ שבשעריהן נכנסים מדי שנה
כ –  300,000מבקרים ,קיבלו בשנה האחרונה
מראה צעיר וחדשני; המרפאות ,שלא שופצו
מעת הקמתן ,לבשו צורה וצבע ,תאורה
חדשה ועיצוב אסטטי התורם לשיפור חוויית
השהות ,העבודה והביקור במקום .בשלב זה
שופצו שני מסדרונות ראשיים ,אך המלאכה
לא תמה  -נותרו עוד שני מסדרונות להשלמת
החזות החדשה של המרפאות ,ומיד אח"כ
נפנה לשיפוץ חדרי הרופאים והצוות.

המחלקה לפסיכיאטריה :

בקצהו הדרומי של בית החולים ממוקמת
המחלקה הפסיכיאטרית ,הזמן נתן בה את אותותיו וניכר היה בה כי
נשכחה מבחינת חזותה ומתקניה.
בשנה האחרונה ,ולאחר ערב התרמה למחלקה ,בוצע שיפוץ נרחב
במחלקה :חדרי המחלקה הורחבו ,דלפק הקבלה מוקם באופן מיטבי,
חדר התרופות ,חדרי הצוות ,והמבואה ראשית שודרגו כמעט לבלי
הכר.
למאושפז במחלקה ולמבקר בה יש היום תחושה של מתקן רפואי
ראוי המכבד את השוהים בו .המחלקה הפכה שטופת אור ,אופטימית
ומשפרת את חווית המבקר ,הצוות ובעיקר – המטופלים.

הכניסה לביה"ח מכיוון מזרח:

פעילותו המתגברת של בית החולים גורמת בהכרח לעומסי תנועת
כלי רכב בשטח המרכז הרפואי ובכניסה אליו .לעיתים קרובות
משתרכים תורים ארוכים בכניסות והיציאות מבית החולים .על מנת
להקל על הנכנסים והיוצאים בשער המזרחי ,יחלו בחודש ספטמבר
עבודות להרחבת נתיבי הכניסה והיציאה של השער המזרחי .הכפלת
נתיבי הכניסה והיציאה תאפשר זרימה מהירה יותר של כלי הרכב.

הכשרת שטחי חנייה נוספים :

מציאת מקום חנייה במרכז הרפואי הפכה להיות 'ספורט אתגרי'
עבור מבקרים ומטופלים .על מנת להקל על מצוקת החנייה אנו
נמצאים כעת בשלבי התכנון של הרחבת שטחי החנייה ב250 -
מקומות נוספים .השטח המיועד נמצא בסמוך לשער המערבי.
החניון הנוסף יעמוד לרשות הציבור החל ממחצית .2017
מפאת קוצר היריעה התמקדנו בפרויקטים המבוצעים בלבד .נזכיר
במילה את הפרויקטים שנמצאים בעיצומה של עבודה על שולחן

התכנון:

מחלקה לטיפול נמרץ ביילוד בת  30עמדות; מכון קרדיולוגי שיתפרס
על פני  3קומות בבניין האשפוז; פתיחת מחלקה לנוירולוגיה; שיפוץ
המכון לנפרולוגיה ודיאליזה; הקמת בית ספר לרפואת שיניים;
הקמת מגדל חנייה ועוד.

לסיכום :

המרכז הרפואי האוניברסיטאי 'ברזילי' באשקלון נפרד בהתמדה
ובנחישות מהתדמית הפריפריאלית שלו .מבית חולים עירוני
קטן שהחל דרכו 'במאה שעברה' עם מחלקת יולדות וילדים )ועוד
מחלקה אחת או שתיים ,( ...התפתח באיטיות עם
השנים להיות בי"ח אזורי איכותי ,אך עדיין
בינוני בגודלו ויכולותיו ,הוא עומד היום
בפתחה של פריצת דרך מהפכנית ,המזניקה
אותו ישירות אל צמרת בתי החולים בישראל.
'ברזילי' מפלס דרכו באומץ ותופס את
מקומו הראוי בחזית הרפואה בישראל כאחד
המרכזים הרפואיים המשמעותיים והחשובים
בארץ .המצב הגאו-פוליטי הציב אותנו בחזית
– תרתי משמע ,ואנו מתאימים את עצמנו
לעמוד במשימה הזו בהצלחה ובכבוד.
אך אל לנו לשכוח לרגע; מאחורי האגף
המודרני ביותר ,חדרי הניתוח המתקדמים
ביותר ,הטכנולוגיה הכי מדהימה בעולם – עומד הגורם האנושי
המפעיל ומתחזק את כל הטוב הזה .הכול יקום או ייפול – יצליח אוי
יכשל בזכות המשאב האנושי' ,האנשים' שלנו :הרופא ,האחות ,תומכי
הרפואה וצוותי המשק ,המינהל והלוגיסטיקה .עם כל החשיבות
והתרומה של הקירות ,הקומות ,המחשבים והמערכות העתידניות –
אסור לנו לשכוח לרגע את חשיבות היחס האישי ,האנושי והאמפתי
שאנו חייבים בו לבאים לבקש את עזרתנו" .אנשים לפני הכול" זו לא
רק סיסמה – זה החזון ,זו המציאות וזה העתיד .האנשים )והנשים(...
של ברזילי הם הכוח שלנו – לא הבניינים .באנשים ובנשים שלנו
אנו גאים – לא במכשירים .זה המיגון הכי חזק של 'ברזילי' – הכוח
להיות אנושי.
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כותבים עלינו

עיתון "הרפואה" חגיגי ,לפרסומי המרכז הרפואי
ברזילי אשקלון/הרשות למחקר ופיתוח
מערכת עיתון "הרפואה" המופץ מדי חודש לכלל הרופאים החברים
בהסתדרות הרפואית ,הקדישה את הגיליון האחרון שלה ,גיליון
אוגוסט  ,2016לפרסומי המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי .מנהל
המרכז ,ד"ר חזי לוי ,החליט לקחת חלק במיזם ארצי זה מתוך ראייה
של האדרת הרפואה הקלינית והמדע בבתי החולים השונים בארץ.
את הגיליון ערכה מגר' אורנית כהן מנהלת הרשות למחקר ופיתוח
בסיוע פרופ' יורם יגיל ,יו"ר הרשות .על כריכת הגיליון תמונת בניין
האשפוז בבית החולים מאחורי פריחה צהובה ומלבלבת המייצגת
סמלית את השינויים המשמעותיים שעובר המרכז בשנים האחרונות
בתחומים רבים) ,צילום :היחידה לצילום רפואי(.
במסגרת גיליון מיוחד זה של עיתון
הרפואה פורסמו  14מאמרים
המשקפים חלק מהפעילות
המחקרית הבסיסית והקלינית
בתחומים רפואיים שונים בהם
עוסק הסגל הרפואי בברזילי.
בתחום רפואת הפה ,פורסמו
שלושה מאמרים .מאמרו של ד"ר
אורי זילברמן הסוקר את פעילות
מרפאתו באוכלוסיות מיוחדות,
ובמאמר הוא דן בפתרונות
הקיימים להשתלת שיניים גם
באוכלוסיית ילדי תסמונת דאון.
מאמרו של ד"ר אלי מס מהיחידה
לרפואת שיניים לילדים מפרסם
סקירה על תופעות הקשורות
בחלל הפה והמשנן באוכלוסיית
דיסאוטונומיה
עם
ילדים
משפחתית .ומאמרו של ד"ר ירון
חביב הסוקר תופעה ייחודית
בפה הקרויה "תסמונת הפה
השרוף" ושכיחה בעיקר בנשים
מבוגרות המאמר פורס את דרכי
הטיפול האפשריים בתופעה.
בתחום המטולוגיה ,דן ד"ר
שפירא אבינר ,מנהל אשפוז
יום במחלקת ילדים ,על השונות
בבחירת תכשירים ובהוראות
למתן טסיות במחלקות ילודים
ופגים בישראל.
בתחום האנדוקרינולוגיה ,פורסמו
שני מאמרים ,ד"ר דב גפל ,מנהל
מחלקת בחטיבה הפנימית ,מסיק במחקרו כי באזור אשקלון קיימת
נטילת יוד ירודה ,דבר המרמז על סכנה מוגברת להתפתחות מחלת
בלוטת התריס הקשורות בחסר יוד כתוצאה משתיית מים מותפלים.
ד"ר מיכאל קלינין ופרופ' חיים ביבי ממחלקת ילדים מדגישים את
הקשר הקיים בין חסר אבץ ותת-פעילות של בלוטת התריס גם
בילדים.
החטיבה הפנימית פרסמה שני מאמרים ,הראשון של ד"ר יעקב
קוגן ,מנהל מחלקה בחטיבה הפנימית ,שמצא כי בחולים מונשמים
במחלקה פנימית יש תמותה גבוהה ,ושייתכן וניתן להפחיתה במידה
ויטפלו בהם ביחידה לטיפול נמרץ פנימי במקום במחלקה פנימית .עוד
בגיליון זה ,פרופ' דורון זמיר ,מומחה בפנימית ובגסטרואנטרולוגיה
ומנהל מחלקה פנימית ד' ,מפרסם תמונה מעניינת וייחודית של
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ביטוי מחלות כבד בכף יד.
מטעם המערך הקרדיולוגי פורסמה עבודה בתחום הרפואה המונעת
של פרופ' חיים יוספי ,מומחה בקרדיולוגיה ,ביתר לחץ דם וברפואה
פנימית ,בעבודה מדווח על ירידה משמעותית בשיעור התפתחות
מחלות לב וכלי דם בעקבות תכנית התערבותית קהילתית שמקורה
ביוזמה של פרופ' ראובן ויסקופר ,דבר המעיד על כך שניתן לקדם
את בריאות הפרט ע"י איתור ממוקד של גורמי הסיכון והתערבות
מתאימה.
מטעם המערך גינקולוגיה ומיילדות פרסם פרופ' שבח פרידלר מנהל
היחידה לפוריות והפריה חוץ גופית במערך לגינקולוגיה ומיילדות
את הגורמים המשפיעים על סיכויי
ההצלחה בתהליך ההפריה.
המרכז הישראלי לגנום החולדה
 במרכז הרפואי האוניברסיטאיברזילי מתנהל מחקר בסיסי
הדורש חיות מעבדה .לצורך כך
הוקם בית חיות המשרת את
חוקרי המרכז .בגיליון זה סוקרים
פרופ' יורם יגיל ופרופ' חנה יגיל
את התכולה הייחודית של בית
החיות ,הכולל בתוכו מתקן חיות
ובו מרוכזים מודלים של מחלות
שונות כגון יתר לחץ דם )ית"ד(,
סוכרת וזנים גנטיים נוספים
שפותחו ע"י החוקרים לצרכי
מחקר .עוד מדווחים על שיתופי
הפעולה הנרחבים במודלים אלו
בארץ ,אירופה ובארה"ב .כל הזנים
במרכז הישראלי לגנום החולדה
זמינים לחוקרים המעוניינים בחקר
מחלות מורכבות ,על בסיס שיתוף
פעולה.
ד"ר עידית מלניק ,וחב' מטעם
המערך הכירורגי מדווחים ,לאור
החשיבות ההולכת וגוברת של
שימוש בחתך אחד בלבד בכירורגיה
לפרוסקופית .שהשימוש בחתך
בודד בטוח ויעיל בעבור כריתת
מעי ימנית בשיטת הלפרוסקופיה.
מערך בית מרקחת עושה מאמצים
רבים לעמוד בחזית הקדמה.
בעבודתם מדווחת רוני ליבוביץ וחב'
על ירידה משמעותית בכמות ניפוק תרופות ובהיקף התקציב לאור
השימוש במערכת ממוחשבת חדשה הקרויה "שרלו"ק" ,לצד שיפור
בקרת מלאי והגברת בטיחות הטיפול.
לסיכום -מדגם קצר זה של עבודות מחקר מקוריות וסקירת
נושאים מהווים רק חלק קטן ונבחר ממכלול הנושאים בהם עוסקים
ומתעניינים חוקרי וקלינאי המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי.
הדרישה המתמדת למצוינות קלינית מחייבת את הסגל הרפואי
להתעדכן ללא לאות ומניעות אותו ליטול חלק פעיל בתהליך ולתרום
את חלקו במחקר המקדם את הרפואה.
בהכנת הכתבה השתתפו פרופ' יורם יגיל יו"ר המו"פ ,ומג“ר אורנית
כהן מנהלת המו"פ

מכתבי תודה

תודה לכותבים זה מחמם את הלב
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מערך הזיהומים ביה"ח ברזילי
מערך הזיהומים פועל כשנתיים וחצי בבית החולים .למערך זה מכיל החדשה שמאבחנת זיהומים
שלוש יחידות מרכזיות :היחידה למניעת זיהומים ,היחידה למחלות נגיפיים בחולים מאושפזים
זיהומיות ויחידת האבחון המעבדתית הכוללת אבחון מיקרוביולוגי כגון הרפס ,שפעתCMV ,
ושעלת HCV' ,ועוד .תחום
ומולקולרי.
תחומי פעילות המערך כוללים :הפחתת גורמי סיכון לזיהומים בקרב האבחון המיקרוביולוגי מתנהל
מטופלים ,מבקרים ועובדי בריאות ,מניעת זיהומים נרכשים בחולים ע"י המעבדה הבקטריולוגית
מאושפזים ובטיפול בזיהומים שמתרחשים בין כותלי בית החולים .ותהליך מתמיד של היזון
הדדי קיים בין המערכת
כמוכן אחראי המערך על ניטור השימוש באנטיביוטיקות,
המפקחת ,מערך הזיהומים
תחומי הפעילות בהם עוסקת היחידה למניעת זיהומים הם:
הפחתת גורמי סיכון ומניעת זיהומים בקרב עובדי בריאות מטופלים והמערכת המאבחנת ,המעבדה
ומשחותיהם ומנטרת התנהגות בתחום :היגיינת ידיים ,אמצעי המיקרוביולוגית.
זהירות שגרתיים ,היחידה מעורבת בתחומי התברואה ,מבקרת את בתקופה הקרובה עומד מערך
הפעילות בהתאם לסטנדרט הנדרש ע"י משרד הבריאות בנושא :הזיהומים לפתוח מרפאת
המים ,המזון ,ניקיון ,ניהול פינוי הפסולת לסוגיה בביה"ח .בנוסף איידס כחלק מהמרפאה
היחידה מעורבת בתהליכי שיפוץ ובנייה ומבצעת בקרה במניעת למחלות זיהומיות .שירות זה
פרופ‘ מעיין
זיהומים להפחתת סיכונים הכרוכים בתהליכים אלו.
לקהילה יגביר את נגישות
תהליכי ניטור והפחתת זיהומים נרכשים בחולים מאושפזים הינם הטיפול המקצועי לחולים ולנשאים שלא יצטרכו לכתת רגליהם
ליבה של הפעילות הקשורה בחולים מאושפזים :צנתרים מרכזיים לערים אחרות לקבלת הטיפול.
) ,(CLABSIזיהומים בצנתרי שתן ) ,(CAUTIזיהומים בפצעי ניתוח לפתיחת המרפאה תהיינה השלכות גם בתחום הריונות בסיכון.
) (SSIוזיהומים ריאתיים
לבסוף מחקר :מערך הזיהומים
היחידה מנטרת היארעות של
ישתתף במחקר רב מרכזי
חולים עם חיידקים העמידים
הנושא השפעת .הוא יבחן את
לאנטיביוטיקה כגון :נשאים של
יעילותו של תכשיר חדש מסוג
CRE ,VRE ,Acenitobacter,
נוגדנים חד שבטיים כתוספת
 Clostridiumובהתאם מונעת
לטיפול אנטי וירלי בחולים
הדבקה על מתן הנחיות לבידוד
עם שפעת קשה .בנוסף חוקר
חולים אלו.
המערך את קדחת הנילוס
חלק בלתי נפרד מעבודת
המערבי כפ י שמת בט א ת
היחידה הינה שמירה על
באזורנו.
בריאות העובד ומניעת
המערך מקיים ישיבות עם
זיהומים כתוצאה מחשיפה
כלל המנהלים וצוותים ביה"ח
לגורמי סיכון עם דגש לחיסון
שבועיות שוטפות בנושא
של עובדי הבריאות הכולל
מחלות זיהומיות בעלות עניין
השפעת
חיסוני
קמפיין
מיוחד לסגל הרפואי ובנושאי
לכלל עובדי ומתנדבי המרכז
מניעת זיהומים.
הרפואי.
צוות היחידה למניעת זיהומים
היחידה מקיימת הדרכות
כולל את הגב' דפנה חן,
שוטפות לכלל המנהלים
מרכזת תחום מניעת הזיהומים
והצוותים להטמעת נהלים,
ואחות אפידמיולוגית ,הגב'
תהליכים והתנהגויות
ימית וג'ימה ,אחות ביחידה,
שמטרתם הפחתת שיעורי
הגב' דיאנה אברבוך,
הזיהומים.
מזכירת המערך זאת בנוסף
מדווחת ומייעצת באופן שוטף
לסיעוד
לסטודנטיות
להנהלת בית החולים ,לוועדה
שהוכשרו לתהליכי בקרה
המוסדית למניעת זיהומים
וניטור הזיהומים.
ומציגה מממצאיה ליחידה
בחלק הד י א גנ וסט י כו ל ל
הארצית למניעת זיהומים.
המערך את מנהלת המעבדה
המערך מפתח תחומי שירות
המיקרוביולוגית ד"ר אליסיה
נוספים לאוכלוסייה וזאת
אמבון וצוותה ,את הד"ר מילנה
במסגרת המרפאה למחלות
פיטשני ,מנהלת המעבדה
זיהומיות .המרפאה המייעצת
המוליקולרית ,וצוותה.
לרופאי הקהילה ,נפתחה
בחלק הקליני כולל מערך
לפני כחצי שנה ונותנת מענה
את מנהלת היחידה למחלות
לבעיות זיהומיות מורכבות
זיהומיות ד"ר ציבה יבגנייה.
וחשיפות לנגיפים שונים בזמן
בראש המערך עומד הפרופ‘
הריון.
שלמה ל .מעין שהגיע למרכז
המערך אחראי גם על פעילות
רפואי ברזילי אחרי שנות
המעבדה המולקולרית
שירות רבות בהדסה עין כרם.
דפנה חן מרצה בכנס איכות הבריאות
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התוכנית הלאומית למדדי איכות בארץ ובמרכז
הרפואי ברזילי
בשנת  2013התקבלו תקנות ביטוח בריאות
ממלכת "מדדי איכות ומסירת מידע" התשע"ג
 14 2012על בסיס תקנות אלה הוסדר הבסיסהחוקי למדידת איכות בבתי חולים בישראל.
עם קבלתן ב  2013 -יצאה לדרך התכנית הלאומית
למדדי איכות בבתי חולים  ,במשרד הוקם מנהל
איכות ושירות ואת התוכנית מלוּ וה הוועדה
המייעצת למדדי איכות.
התוכנית הלאומית לאיכות החלה עם  5מדדים
בבתי חולים כלליים .המדדים הנמדדים עוסקים
בסטנדרטים לטיפול במצבים שונים שבתי החולים
נדרשים לעמוד בהם ולטפל על פיהם ,וכן למדוד ביצוע ולדווח למשרד
הבריאות .התכנית צומחת ומידי שנה מתווספים מדדים בתחומים שונים.
כבר בשנים הראשונות של התוכנית הלאומית למדדי איכות ניתן לצפות
בשיפור מובהק באחוז העמידה
במדדי האיכות השונים .כמעט בכל המדדים נצפה שיפור באחוזי עמידה
במדד ברמה הלאומית וברמת בית חולים .הבשורה בתוכנית המדדים הינה
שקיים קשר ישיר בין מדידת איכות לבין שיפור באיכות הטיפול הרפואי.
מתבצעת פעילות אינטנסיבית של בתי החולים לשיפור תהליכי העבודה
במטרה להיטיב עם המטופל ולתת טיפול איכותי יותר .בתי החולים
מבצעים הליכים של מיפוי חסמים והתערבויות בצמתים עתירי סיכון
או כאלו שהמהווים נקודת תרפה בתהליך הטיפולי .המנהלים במערכת
הבריאות המובילים את התהליכים ומחויבים לשיפור איכות הטיפול והם
מהווה נדבך משמעותי וחשוב לקידום איכות הטיפול בישראל .יתרה על
כן ,בשנתיים האחרונות מפרסם משרד הבריאות לידיעת הציבור )בשם
שקיפות הדיווח( את שיעור העמידה של בתי החולים ביעדי המדדים
השונים באופן גלוי .פרסום זה מדרבן כמובן את בתי החולים לעמוד
במדדים ולהשקיע תהליכים רבים בשיפור איכות הטיפול ולא להתפס
כמפגרים אחרי בתי חולים אחרים.
מערך האיכות בבית החולים ברזילי הוקם וחוזק ב  06.2014 -ע"י מנהל
ביה"ח דר' חזי לוי :דר' יניב שרר סגן מנהל בה"ח מונה למנהל מערך האיכות
והאחות הבכירה ויקי נשיא -מנהלת היחידה .פרט לכך מונה המערך אחות
בכירה נוספת ,איש מידע ומחשבים ונאמני איכות במחלקות השונות.
השנה פורסמו ממצאים של התוכנית הלאמית לשנים  2013-2015מדדי
איכות בבתי החולים הכלליים ,גריאטריים ובריאות הנפש .בה"ח ברזילי
בשנת  2016נמדד ב  24 -מדדים בתחום בתי חולים כללים ובריאות
הנפש.
צוותי המחלקות במרכז הרפואי ברזילי יחד עם מערך האיכות והנהלת
בה"ח פועלים באופן אינטנסיבי לקידום מדדי האיכות ,במיפוי חסמים
ובשיפור וטיוב תהליכי עבודה .ניתן לראות שביצועי המרכז הרפואי עלו
והשתפרו באופן מתמיד בשנים אלו .בחלק מהמדדים אנו בין בתי החולים
המובילים בארץ ובאחרים אנו עומדים ביעד הארצי שנקבע.
השגי בה"ח :
המדדים החשובים ביותר הינם:
צנתור לב באירוע חד בלב PCI --בתוך  90דקות מתחילת הסימפטומים!
זה מדד שיש לו קשר ישיר לתמותה והישרדות .ככל שהמטופל זוכה
לצנתור לב מהיר יותר כך הנזק לשריר הלב קטן .בית החולים ביצע
הליכים מופלאים לשיפור הטיפול ,נעשתה הדרכה לתורנים במיון לקריאת
א.ק.ג .והקפצת צוות יחידת הצנתורים ,נעשה מיפוי חסמים שבחן מדוע
צוותים מתעכבים באיתור המטופלים במלר"ד ובהגעה לכוננות ביחידת
הצנתורים ונמצאו פתרונות הולמים/
שיעור העמידה במדד עלה באופן משמעותי ביחס לשנים הקודמות
ברמה הארצית  86% -בשנת  2015לעומת  79%בשנת  2014ו  68%-בשנת
.2013
בה"ח ברזילי עמד ב 87% -ביצוע ב.2015 -

ביצוע  CT/MRIראש בחולים עם חשד לאיסכמיה
מוחית תוך  25דקות מהקבלה למלר"ד .יש
חשיבות עצומה לאבחנה מהירה של אירוע מוחי
חריף על מנת להתחיל מיד טיפול נוגד קרישה
או צינתור העורק החסום במוח! הזמן הינו גורם
קריטי והחלון הטיפולי המיטבי הוא  4.5-6שעות
ממועד הופעת התסמינים  .הוקם בבית החולים
פורום רב-מקצועי ,יחד עם נציגי מד"א ונבחנו
כול התהליכים שגרמו לזמן ארוך מהרצוי ונקבעו
תהליכים להכנת בית החולים לקראת פינוי חולה
שלקה בשבץ מוחי ,לרבות דרכי תקשורת מקדימה
עם מד"א עוד מבית המטופל והכנת ציוותי בית החולים לקליטת החולה
וטיפול מיידי .אירועים מתוחקרים בראשות מנהל בית החולים והביצוע
השתפר לאין ערוך!
בה"ח ברזילי עמד ב 00:34 -דקות – זמן חציוני ,מתחילת סימפטומים ועד
ביצוע  CTאבחנתי  -מהמהירים בארץ.
מתן טיפול טרומבוליטי תוך ורידי לאחר אירוע חד במוח הוא מדד בעל
קשר ישיר לתוצא הקליני לאחר אירוע מוחי .חולים שמקבלים את הטיפול
במועד מחלימים טוב יותר מאלו שלא .נדרשת עבודת צוות הדורשת
סינכרון בין נותני השירות( בתי חולים ,אמבולנסים ,קהילה) סינכרון
העבודה בין הצוותים במלר"ד :רופאים ,אחיות ,נוירולוגים ,רנטגנולוגים,
אלונקאים ומעבדות ,כו זאת כדי לעמוד בחלון הזמן שהטיפול עדיין יעיל
בו.
בית החולים ברזילי הינו בין  4בתי החולים המובילים בארץ במהירות
ביצוע  CTובמס' חולים הזוכים לקבלת טיפול נוגד קרישה .נבחנו כלל
המקרים שזכו לטיפול  TPAביחס לנפח פעילות בית החולים  -אשפוזים
במחלקות פנימית או נוירולוגיה .המדד הממוצע הארצי הינו – .2.7:1000
בה"ח ברזילי עמד ב .4.5:1000 -
מדדים מתחום מניעת זיהומים :נושא מניעת זיהומים הוא אחד הנושאים
המרכזיים איתו מתמודדות מערכות בריאות בעולם ומערכת הבריאות
בישראל במטרה להוריד את שיעור הזיהומים הנרכשים בבתי החולים.
לכן נקבעו מדדים בתחום מתן אנטיביוטיקה מניעתית כשעה לפני החתך
הניתוחי בניתוחים לכריתת מעי גס ,מתן אנטיביוטיקה מניעתית סביב
ניתוח שבר בצוואר הירך ,מדד אנטיביוטיקה מניעתית סביב ניתוח קיסרי.
בכולם שיעור העמידה במדד במרכז הרפואי שלנו נע סביב  95%מהחולים
– הישג גבוה ומצוין .כמו כן ירדו שיעורי הזיהומים הנרכשים בפרוצדורות
טיפוליות שונות
ניתוח שברים בצוואר הירך הוא נושא שנמצא במעקב שנים רבות
במערכת הבריאות .על מנת להביא לריפוי טוב ,מניעת זיהומים משניים
ושיקום מהיר של החולה )בדרך כלל נשים מבוגרות( יש לנתח ולתקן את
השבר במפרק הירך תוך  48שעות מהכניסה לבית החולים .בית החולים
והמחלקה האורתופדית נרתמו לכך ,והתחלנו לנתח אף בערב ובימי שישי
חולות אלו ,על מנת לעמוד ביעד זה .שיעור העמידה במדד הלך ועלה
בשלושת השנים האחרונות ,ובה"ח ברזילי עמד ב 87% -ביצוע ,שוב שיעור
מהגבוהים בארץ.
ישנם מדדים רבים נוספים חשובים בתחום מניעת פקקת ורידים והערכת
סיכון לכול חולה מאושפז ומתן טיפול מניעתי ,הערכת סיכון ללקות שבץ
מוחי וביצוע בדיקת עורקי הצוואר על פי קריטריונים מקצועיים ,מדדים
בתחום רפואת הנפש והערכת סיכון בחולים אלו ועוד.
אנו שמחים שהרמה המקצועית ואיכות הטיפול בבית החולים השתפרה,
תודות לעבודת צוותים מסורה ומקצועית ומחוייבות של צוותים אלו ,ובית
החולים עומד כעת בשורה הראשונה בהשגת יעדי איכות טיפול ושיפור
בשירות ,בטיפול ובבטיחות החולה.
כותבי המאמר :ד"ר יניב שרר ,גב' ויקי נשיא וד"ר חזי לוי.

11

האקרדיטציה ככלי מרכזי לשיפור איכות
בטיחות המטופל

המרכז הרפואי "ברזילי" רואה באיכות ובבטיחות המטופל יעד
מרכזי.
בשנת  ,2012חייב משרד הבריאות את בתי החולים הכללים
לעמוד בדרישות האקרדיטציה ,האתגר הגדול הוא  :עיצוב המבנה
והתהליכים של המרכז הרפואי ,תוך שאיפה להשגת שיפור איכות
ובטיחות ,באמצעות סטנדרטיזציה והטמעת תהליכים.
את התהליך מבצעת חברה מארצות הברית בשם Joint Comission
(International (JCI
וזה תהליך שנפוץ כעת בבתי החולים בעולם לשם שיפור איכות
השירות ,בטיחות המטופל ,נהלים ותשתיות בבית החולים.
התהליך מורכב מאוד וכמובן דורש מעורבות רבה של כול צוות בית
החולים לסוגיו ,בנוסף למשימות השוטפות ,ועיסוק בלתי פוסק של
הכנות לקראת ההסמכה.
כמובן ,שתו התקן הנכסף הינו יעד של ביה"ח -וביה"ח שלנו ישיג
זאת!!
אז מה היה לנו עד עכשיו?
קפצנו למים ועברנו בשנת  2013את המבדק הראשון.

הוכנו והודפסו פוסטרים של ששת יעדי החובה :זיהוי מטופל,
תקשורת בין מטפלים ,הכנת וזיהוי חולה לניתוחים ופרוצדורות
פולשניות ,מניעת נפילות ,הגיינת ידיים ומניעת זיהומים ,תרופות
בנות סיכון ועוד.
עשרות מסמכים תורגמו.
המסע היה מפרך וקשה והגענו למבדק היעוץ השני.
כמעט הגענו לפסגת האוורסט אבל ,הדרך לפיסגה עדיין לא
הסתיימה.
ב ,2016 10.7 -התקיים מבדק מייעץ שני )מבדק הדמה המכין( ה-
.MOCK
במהלך המבדק נקבע כי ההכנות נושאות פרי העבודה הקשה של
כולנו לא הייתה לשוא ,וביה"ח ערוך ומוכן לקיום הבקרה המסכמת.
בוצעו בקרות רבות לקראת המבדק ,מנהל המרכזד"ר חזי לוי,
הסגנים ,מנהלת הסיעוד ,המנהל האדמינסטרטיבי היו שותפים
פעילים בהכנות לקראת המבדק וביצעו בקרות רבות במחלקות
לקראת המבדק השני.

יצרנו קשר עם היועצים וקיבלנו לאחר הבקרההערות והארות רבות
והמון עבודה להמשך.

תושאולו רופאים ,אחיות ,כוחות עזר ,צוותים פארארפואיים ועובדי
מנהל ומשק כמובן.

זיהינו חוזקות וחולשות.

הסיפוק רב והגאווה גדולה אך לא הסתיים -המרוץ הסופי לפנינו.

ד"ר חזי לוי והנהלת המרכז התחייבו לתהליך וגילו מעורבות לאורך
כל הדרך.

אנו לקראת המבדק הסופי שיתקיים בין מאי ליוני  .2017הדרך עדיין
קשה וארוכה אך הצוותים משתפי פעולה ויחד נגיע לפסגה.
התהליך ארוך ואינו פשוט .דורש מסירות ועבודה נוספת רבה .אך
זאת הזדמנות מצויינת לנבור בכול נהלי הארגון" ,לצער את האבק"
ולשפר לאין ערוך את איכות השירות והתשתיות בבית החולים
ברזילי למעו רווחת ובטיחות המטופלים.

לאור שלב זה ,החלו הכנות לקראת המבדק השני.
שנתיים וחצי של עבודה מאומצת:
•הקמת צוותים לנושאי הליבה המבוקרים ומינוי מובילי צוותים.
•רתימת כלל צוותי בית החולים לתהליך.
•כתיבת נהלים.
•רענון נהלים קיימים.
•הטמעת הנהלים וביקורת בכול המחלקות בכול הנושאים.
•מבצעי שיפור תשתיות
•הדרכות.
•דפי מידע.
•ספרון כיס.
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לקחנו על עצמנו משימת ענק ,ואנו נעמוד בה ,בזכות עובדי בית
החולים!
ברכות לשנה החדשה.
בהצלחה לכולנו.
כותבי המאמר ד"ר יניב שרר ,אסתי פאר וד"ר חזי לוי
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סקירת העשייה המחקרית במרכז הרפואי
"ברזילי"

הרשות למחקר ופיתוח )מו"פ( הוקמה
לפני שלוש שנים במרכז הרפואי
האוניברסיטאי ברזילי באשקלון ,החוגג
השנה  55שנה להיווסדו .זאת מתוך זיהוי
הצורך לקדם את הרפואה בבית החולים
באמצעות פעילות מחקר בסיסי וקליני
על סוגיו .כמנהלת הרשות מונתה מגר'
אורנית כהן וכיו"ר הרשות פרופ' יורם
יגיל.
בהיות המרכז הרפואי האוניברסיטאי
ברזילי מרכז אקדמי השואף להימצא
בחזית הקדמה של מקצועות הרפואה,
הפיתוחים והחדשנות ,הנהלת המרכז
הרפואי האוניברסיטאי ברזילי חותרת
ללא לאות לאיכות ומצוינות אקדמית,
מבלי לשכוח שהיעד הראשוני הוא
בריאות המטופל ושהחולה "מעל לכל".
הרופאים והחוקרים במרכז הרפואי
ברזילי באשקלון ,מתמקדים בתחומי
מחקר ופיתוח בהם יש צורך רפואי
מהותי ,ונדרשים פתרונות ייחודיים
ויעילים ,שהחולים יוכלו ליהנות מהם.
במאמר הנוכחי נסקור מספר תחומי
פעילות המתקיימים ברשות למחקר
ופיתוח:

א .מחקרים

ד .פרסומים

בשנת  2015פורסמו כ 50-מאמרים
בעיתונות הרפואית המקצועית ,מתוך
 19מחלקות ויחידות במרכז הרפואי
ברזילי .מרבית הפרסומים הנם
מהמחלקות קרדיולוגיה ,אורתופדיה,
פנימית ב' ונוירולוגיה .העבודות
מבוצעות לרב ,תוך שיתוף פעולה עם
קבוצת חוקרים נוספת שאינה מהמרכז.
בשלוש השנים האחרונות חלה עלייה
מתמדת בכמות הפרסומים מטעם
חוקרי המרכז.

פרופ' יורם יגיל ,ד"ר אלי מגן ,ומג"ר אורנית כהן

תערוכת הפוסטרים ביום המחקר

המרכז הרפואי ברזילי משמשת כזרוע
קלינית מהותית בפיתוח טכנולוגיות בתחום הרפואי בארץ ,ולראייה,
כ 113 -ניסויי אנוש אושרו ב 2015 -ע"י ועדת הלסינקי בראשותם
של פרופ' ג'יל לוגסי ,פרופ' יורם יגיל ופרופ' חיים ביבי ,ומתוכם 35%
מחקרים קליניים עם התעשייה הרפואית .המחקרים המתבצעים
ביוזמה של כ 30-יחידות ומחלקות בית החולים.

ב .סוגי המחקרים

מרבית המחקרים במרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי עוסקים
במתן תכשיר רפואי ניסיוני לאוכלוסיית המשתתפים ,בשלבי מחקר
מתקדמים ) 80%מהמחקרים הנם בפאזה שלישית ואילך( .שאר
סוגי המחקרים עוסקים בהתקנה של אביזר רפואי ניסיוני ,בייחוד
במחלקה אורתופדית )דר' עמרי לובובסקי ,דר" רונן דבי( ומחלקת
עיניים )דר' ניר שהם חזון ,פרופ' איגור קייזרמן(.
במרכז הרפואי האוניברסיטאי מתקיים גם מחקר בסיסי במעבדה
לרפואה מולקולרית של פרופ' יורם יגיל ופרופ' חנה יגיל החוקרים
את הבסיס המולקולרי למחלות מורכבות ,ובעיקר סוכרת ויתר לחץ
דם .המחקר מתקיים בעיקרו במודל חולדה המחקה מחלות בבני
אדם .לצורך כך הוקם בקמפוס המרכז הרפואי בית חיות ומרכז
הגנום החולדה הישראלי ,המאגד מודלים יחודים של חולדות
שנוצרו בארץ.

ג .עידוד אמצאות

המחקרים והרעיונות הטכנולוגיים המפותחים במרכז מהווים
כר לפיתוח אמצאות ואף לפעילות עסקית בתעשייה הביו-
רפואית בארץ ובעולם .רשות המו"פ מחויבת להביא את החדשנות
הטכנולוגית הרפואית הזו לפיתוח מוצרים לרווחת החולים
והקהילה הרפואית ע"י קידום פרויקטים בעלי פוטנציאל מסחרי,
וקידום שיתופי פעולה עם התעשייה .בברזילי קיימת מזה מספר
חודשים כל שרשרת הפיתוח של מוצר רפואי  -מהגדרת הצורך
וזיקוק ההמצאה ועד לפיתוח מוצר בתחומי הרפואה )Bedside to
(Bench to Bedside
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ה .יום המחקר הראשון במרכז
הרפואי ברזילי

מסורת חדשה שנכנסה בכותלי המרכז
הרפואי ובפעילותה השוטפת של רשות
המחקר היא יום המחקר ,זוהי חגיגה
אקדמית ,שבמהלכה מציגים חוקרי בית
החולים את מגוון העבודות האקדמיות.
יום המחקר פתוח גם לחוקרים מחוץ
לבית החולים .מנהל המרכז ,תומך
ומגיש את החשיבות שבקיום מסורת
הצגת עבודות מחקריות ביום המחקר
ייעודי בתוככי ברזילי לצורך הדגשת
תרומתם של החוקרים המובילים
בעידוד מחקר ובהוראת דור העתיד .כמו
כן מוענק פרס המנכ"ל לעבודה מצטיינת

ולחוקר צעיר מצטיין.
במענק מחקר בסך  ₪ 25000לזוכה ,על עבודתו בנושא :אורטיקריה
כרונית אידיופטית.

ו .כנס מקצועי באתיקה

באוקטובר  ,2015הוצגה עבודה מחקרית ראשונה מישראל בתחום
ועדת הלסינקי שהינה ועדת האתיקה לאישור מחקרים בבני אדם,
בכנס בינלאומי ,הכנס ה 11 -של  UNESCOבנושא אתיקה ,אתיקה
רפואית ומשפט רפואי ע"י מגר' מלכה מישל רכזת הלסינקי ומגר'
אורנית כהן מנהלת המו"פ .העבודה סקרה את צעדי הייעול שנעשו
בשלוש השנים האחרונות במסגרת עבודת הוועדה אל מול עומס
העבודה ההולך וגובר בשל עדכוני רגולציה מקומיים וכלל עולמיים.
השתתפות בכנס כל כך חשוב ומכובד ברמה הבינלאומית אפשרה
להציג לעולם את ההתקדמות ואופן ניהול הוועדה כפי שמתקיים
במרכזנו.

ז .סיכום

העשייה המחקרית מתפתחת ברחבי המרכז הרפואי ברזילי .מחקר
קליני נרחב ביותר מתנהל ברבות ממחלקות בית החולים ,בחלקו
הגדול נעשה ע"י תמיכה מתעשייה הפרמצבטית בפיתוח טיפולים
חדשים למחלות בבני אדם אך קיים גם מחקר בסיסי אך בחלקו
האחר מחקר קליני יזום ע"י חוקרים מבין חברי הסגל הבא לענות
על בעיות קליניות מורכבות בתחומי הרפואה השונים.
כל הפעילות המחקרית מאורגנת ומבוקרת ע"י הרשות למחקר
ופיתוח .שיתוף פעולה מחקרי פורה מתנהל בין המרכז הרפואי
האוניברסיטאי ומוסדות אקדמאיים מהארץ והעולם .אנו מקדמים
בברכה כל יוזמה לשיתוף פעולה מחקרי .אנו מאמינים שזאת הדרך
להתקדם ולקדם את בית החולים ולהציבו בשורה הראשונה של
מרכזים רפואיים מתקדמים.
נכתב ע"י :מג“ר אורנית כהן ופרופ' יורם יגיל

חידושים וטכנולוגיה

גדול יותר ,קרוב יותר ,בטוח יותר
בימים אלה נרכשה והוטמעה במערך הכירורגיה
הכללית והגינקולוגית מערכת אופטית
לניתוחים בתלת מימד .בניתוחים זעיר פולשניים
)לפרוסקופיה( ,התמונה הרגילה המתקבלת
היא דו מימדית .תמונה דו מימדית מקשה על
ההבחנה בין רקמות שונות ,ומאריכה את זמן
הניתוח .פלטפורמת הצילום האנדוסקופית
החדשה של חברת  KARL STORZה IMAGE
 , 1 Sמאפשרת למנתח צפייה תלת מימדית,
באיכות תמונה מעולה וחדה .בנוסף ,למערכת
אפשרויות סינון ועיבוד תמונה )(SPIES
המאפשרות להדגיש את הפריטים החשובים
למנתח ,כגון כלי דם ,גבולות רקמות וגידולים.

למערכת יכולת צפייה בטווח הצבעים הקרוב
לאינפרה אדום ) ,(NIRשלא ניתן לצפייה בעין
אנושית ,וזאת על ידי צביעה פלורסנטית של
רקמות פנימיות בצבעים זוהרים .בטכנולוגיה זו
המנתח מקבל כלים רבים שלא היו קיימים בעבר.
ניתן להבחין בבלוטות לימפה החיוניות לניתוחים
אונקולוגיים ,בזרימת דם באברים השונים לניתוחים
בהם משיקים אברים שונים ,בשרטוט של דרכי
המרה ,ועוד.
התפיסה המרחבית המשופרת  ,והיכולת להבחין
בפריטים שלא היה ניתן להבחין בהם בעבר ,מובילה
לכירורגיה אנדוסקופית מהירה יותר ,יעילה יותר
ובטוחה הרבה יותר.
פרופ' עפר גמר

הלידה הראשונה לאחר תרומת ביציות ביחידת
ה IVF -במרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי
בקרב נשים העוברות טיפולי פוריות יש
לא מעט הזקוקות לתרומת ביציות אם
על רקע העדר ביציות של עצמן אם על
רקע ביציות לא תקינות עקב גיל או סיבה
רפואית אחרת .לנשים אלה אין פתרון
רפואי אחר בעת הזו אלא טיפול בהפריה
חוץ גופית עם ביצית מתורמת צעירה
ופורייה .משרד הבריאות אכן תומך במתן
טיפול זה לזקוקות לכך אלא שהענות
היחידות הציבוריות להפריה חוץ גופית
בארץ מעטה עד כה .קיימת גם בעיה של
הענות של תורמות פוטנציאליות לתרום
ביציות ,למרות שנקבע תעריף לתשלום
לתורמת.
לפני כשנתיים ,לאחר השקעת מאמצים
לא קטנים תוך שילוב כוחות ברמת
היחידה להפריה חוץ גופית )בניהולו
של פרופ' פרידלר( ובית החולים כולו
)בניהולו של ד"ר חזי לוי( שהקימה ועדה
לאישור תרומות ביציות )יו"ר ד"ר צנגן(
החלה התכנית לתרומת הביציות לרקום
עור וגידים .

במהלך השנתיים פנו קצת יותר מ20-
נשים ליחידה במטרה לשמש כתורמות
פוטנציאליות .מסתבר שהדרך עליהן
לעבור אינה כה פשוטה וקלה .הן נדרשות
לעמוד בדרישות משרד הבריאות שכוללות
בדיקות כלליות ,סקר גנטי ,אישור על
העדר אישום פלילי ,תצהיר בפני עורך-
דין ,אישור פסיכולוגית ואישור רופא
נשים .בסיום עליהן לעבור ועדה מאשרת
בבית החולים .הטיפול יכול להתחיל רק
לאחר אישור נוסף ממשרד הבריאות
הבודק את הרקע המשפחתי של התורמת
מול הנתרמת .רק מיעוט קטן של הפונות
מצליח לעבור את מרוץ המשוכות הזה.
לאחר טיפול בארבע התורמות שקבלו
את כל האישורים הנדרשים הושגו ארבע
הריונות ולאחרונה אנחנו יכולים להודיע
בסיפוק על הלידה הראשונה לאחר
תרומת ביציות ביחידת ה IVF -במרכז
הרפואי האוניברסיטאי ברזילי.
במטרה לעזור למטופלות נוספות נשמח
לקבל פניות מתורמות פוטנציאליות!

פרופ‘ פרידלר
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שיפור השירות

קפה  5שקלים במיון

כידוע לכם ההמתנה להיבדק בחדר המיון הינה ארוכה ולפעמים מורטת עצבים לצערנו.
על מנת לשפר את התחושה של ההמתנה החליטה הנהלת בית החולים לפתוח מזנון במתחם ההמתנה בחדר המיון ולהנעים את זמנם של
הממתינים משעות הצהרים ועד חצות.
ברוח שר הבריאות  ,ח"כ הרב יעקב ליצמן ,המחירים שווים לכל נפש  ,לדוגמא כוס קפה בחמישה  ₪וכריכים כיד המלך  ₪ 5בלבד.
אנו מקווים שהדבר אכן תורם לרווחת הממתינים.

איכות רבותיי ,איכות

דעתכם חשובה
לנו!

בתאריך  29/6/16נערך הכנס השנתי של משרד הבריאות בנושא איכות ושקיפות.
כנס רב משתתפים של כל גורמי בתי החולים והקהילה במערכת הבריאות .המרכז
הרפואי ברזילי התקדם רבות בתחום האיכות ומדדי האיכות הלאומיים ובפרסומים
של משרד הבריאות הוא אף הוביל בכמה תחומים .המרכז הרפואי ברזילי הציג דוכן
בכנס ופרט למספר רעיונות יצירתיים הוצגו גם שני הישגים חשובים מסך העשייה
הגדולה שנעשתה בביה"ח .הוצגה מערכת ברקוד דיגיטלית שנועדה לזהות חולים
לפני פרוצדורות חודרניות והדמיה שנועדה למנוע טעויות בזיהוי חולים .מערכת זו
פותחה בביה"ח על ידי מערכות מידע ומחשוב של המרכז בשיתוף היחידה לניהול
סיכונים.
מערכת נוספת שהוצגה הינה מערכת לשיכוך כאבים לאחר ניתוחי החלפת מפרק
ברך וירך ,הוצגה על ידי מחלקת
ההרדמה והמחלקה האורתופדית
אשר תרמה רבות לרווחתם של
החולים לאחר ניתוח .הוצגו גם
הרצאות ופוסטרים.
ללא ספק ביה"ח התקדם רבות
ותופס מקום מרכזי ומערך
האיכות ומערך בטיחות הטיפול
והעמדת החולה במרכז.

במרכז הרפואי ברזילי מבינים את חשיבות שביעות
רצון המטופלים.
קבלת משוב איכותי בזמן אמת ,מאפשרת לנו
לטפל בבעיות במהירות ולשפר את שביעות רצון
המטופלים.
בחודש יולי השקנו  5עמדות ברחבי המרכז הרפואי
ברזילי בהם מקבלי השירות יוכלו לחוות את דעתם.
כיצד זה עובד?
עמדות פידבוקס – מציגות למטופל מספר שאלות
קצרות והמטופל לוחץ על סמיילי המדמה שביעות
רצון.
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משלחת המרכז הרפואי בכנס איכות בבריאות

March 15, 2016
Chaim Yosefy, MD
ogy Unit
Director, Non-Invasive Cardiol
Cardiology Division
Barzilai Medical Center Campus
Ashkelon
ial Award 2016

פרופ' יוספי זוכה הפרס
ע"ש מלצר מטעם האיגוד
הקרדיולוגי בישראל לשנת
2016
ברכות לפרופ' יוספי ,על קבלת הפרס ע"ש מלצר מטעם האיגוד
הקרדיולוגי בישראל לשנת .2016
הפרס ניתן על תרומה מיוחדת לקידום הקרדיולוגיה בישראל
בתחום של אקו תלת מימד ומניעת מחלות לב וכלי דם.
פרופ' חיים יוספי ,מנהל את היחידה לקרדיולוגיה לא פולשנית
במרכז הרפואי ברזילי באשקלון ופרופ' מין המניין בפקולטה
לרפואה של אוניברסיטת בן גוריון.
פעילותו רבת השנים בשני התחומים הנ"ל הביאו את האיגוד
הקרדיולוגי בישראל ,להעניק לו את הפרס.
פרופ' יוספי נודע כמוביל וחלוץ בתחום פיתוח ושימוש באקו לב
תלת-מימד בארץ ובין המומחים המובילים) (20-30בעולם שעוסקים
בנושא .במכשיר החדש והטוב מסוגו
אפליקציות
מותקנות
בעולם,
שלחלקן היה שותף ברעיון ובפיתוח.
הוא משתייך לקבוצה ייחודית
המעבירה קורסים לתלת מימד
באירופה ובארה"ב וארגן את
הקורסים הישראליים הבינלאומיים
הראשון והשני לאקו תלת מימד
באשקלון ב 2007ובשנת  2015שזכו
להצלחה רבה.
פרופ' יוספי קיבע למעשה שיטות
אבחון בלתי חודרני לפתולוגיות בלב
והדגמת מידע חשוב כדי לאפשר
ניתוחים מדוייקים יותר וקצרים
יותר.
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2016, 10:30 am, at the David
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Society, we would like to
On behalf of the Israel Heart
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many more achievements
Sincerely yours,

FACC, FESC
Ronen Rubinshtein, MD,
Secretary General

FESC

Michael Glikson, MD, FACC,
President

FACC
Jeffrey J Goldberger, MD,
)Israel Heart Society (FIHS
President, Friends of the

]2009-
בשנים
 [ 2013נבחר פרופ'
יוספי פעמיים
החוג
ליו"ר
לאפידמיולוגיה
ו ל מ נ י ע ה
קרדיווסקולארית
באיגוד הקרדיולוגי בישראל .במהלך פעילותו ,קצר שבחים
רבים על פעילות ענפה ומקצועית של החוג .הוא ארגן ועמד בראש
ארבע ועדות מקצועיות לכתיבת מסמכי עמדה והנחיות של האיגוד
הקרדיולוגי ,בנושאים הבאים :מניעת מחלות לב וטרשת עורקים,
אספירין למניעה ראשונית של
מחלות לב וכלי דם ,תזונה ומחלות
לב וכלי דם ופעילות גופנית ומחלות
לב וכלי דם.
פרופ' יוספי מתאפיין גם בפעילות
הוראה והטמעה בקהילה באשקלון
ובכול הארץ ואלפי תלמידי בתי
הספר לחינוך לבריאות וסטודנטים
זכו ללמוד מפיו .על כך קיבל גם את
פרס שרת הבריאות ב.1988-
אנו מברכים אותו על זכייה מוצדקת
זאת ועל פעילותו למען בריאות
בקהילת החולים.
r

Cc: Mrs. Colette Meltze

Dr. Michelle Meltzer
Dr. Sarah Meltzer
committee
r Memorial Award judges
Richard, Hilda & Ezra Meltze
i MC, Ashkelon
r, Cardiology Division Barzila
i MC, Ashkelon
Prof. Amos Katz, Directo
r, Cardiology Division Barzila
Dr. Jamal Jafari, Acting Directo

משלחות

מגיעים לסין פרופ' חיים ביבי
פרופ' חיים ביבי ,מנהל מחלקת הילדים ,נשלח עם קבוצת רופאים
מומחים מישראל כירורגיה פלסטית ,שיקום ,פגיה וילדים לבית –
החולים עממי בעיד  Deyangבמחוז Sichuan .למשך שבוע .
בית החולים טיפל בשנת  2008בנפגעים רבים בשל רעידת אדמה
גדולה שהייתה שם עם כ  100000הרוגים.
יש לציין שהרופאים שם צמאים לקבלת ידע מערבי ,וישראל נחשבת
למעצמה מבחינתם.
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פרופ' ביבי הרצה במהלך ביקורו על מחלות ילדים ובסיכום הביקור
נוצרו קשרים אמיצים ותוכניות להמשך שיתוף פעולה.
ראוי לציין שלבית החולים קשרים אמיצים עם בתי חולים בסין,
כדוגמת פרופ' נחליאלי ,בתחום כירורגית הפה והלסת והבלוטות
הרוק וד"ר דן דבי ,בתחום האורתופדיה והמפרקים.

מצטיינים

ד"ר רונן דבי מנהל מחלקה
מצטיין מטעם נציבות שירות
המדינה
לא אחת פירסמנו חידושים וניתוחים
תוצרת המחלקה האורתופדית בבית
החולים בניצוחו של המאסטר ד"ר רונן
דבי מנהל המחלקה האורטופדית.
אז קיבלנו גושפנקה לכך.
ד"ר רונן דבי זכה להיבחר כמנהל מצטיין

בשירות המדינה בטקס רב הדר קיבל
תעודת הצטיינות על היותו מנהל יוצא
דופן שחולל שינוי.
רונן נבחר בקרב מועמדים רבים ואנו
גאים בו ומאחלים לו המשך עשייה
מבורכת!

מערך
הנפרולוגיה
ויתר לחץ הדם
 סבב מצטייןכבוד למערך הנפרולוגיה ויתר לחץ
הדם שלנו ,שנבחר זו השנה השלישית
ברציפות כסבב מצטיין על ידי הסטודנטים
לרפואה שנה חמישית מאוניברסיטת בן גוריון ,וכבוד לפרופ'
יורם יגיל ,מנהל המערך על בחירתו כמרצה מצטיין בפקולטה
למדעי הבריאות.
אנחנו בברזילי נמשיך לעודד ולקדם את המחקר והלימוד
האקדמי והמעשי ולהגיע לתוצאות נוספות גם בתחומים
אלה!!!

ד"ר שייקה בנדיקט
ד"ר שייקה בנדיקט ,אורתופד בכיר
מהמחלקה האורתופדית במרכז
הרפואי "ברזילי" ,נבחר להיות מורה
מצטיין בקרב הסטודנטים לרפואה
באוניברסיטת בן גוריון שנה שישית.
ד"ר בנדיקט נבחר כמורה מצטיין
ועל כך זכה בפרס מטעם הפקולטה
לרפואה כסבב קליני מצטיין
בהדרכתו.
אנו מברכים
אותו ונמשיך
ללמד ולחנך
סטודנטים
ל ר פ ו א ה
כחלק מייעדי
של
הליבה
בית החולים.

ניתוח עיניים ייחודי בישראל במרכז הרפואי
ברזילי

ניתוח גלאוקומה חדשני ,הראשון מסוגו בארץ,
ניתוח הזן  45החדשני ,הנעשה לראשונה בארץ
התבצע במרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי
במרכז הרפואי ברזילי ,ע״י מומחה ייחודי,
באשקלון.
מאפשר ניתוח בטוח ,בפולשניות מזערית ,עם
ד"ר ניר שוהם-חזון ,מנהל תחום גלאוקומה,
סיכון מזערי והחלמה מהירה .ניתוח זה מבוצע
קטרקט וניתוחי מקטע קידמי מתקדמים
בשיטה חדישה ,בטוחה ויעילה לטיפול בחולי
במחלקת עיניים במרכז הרפואי ברזילי ,שחזר
גלאוקומה בזווית פתוחה )הסוג הנפוץ ביותר(
מהשתלמות ממושכת בקנדה בתחום והפך לאחד
בעזרת צינורית קטנה באורך  6מילימטר ,דקה
מ 20 -הרופאים היחידים בעולם שמבצעים ניתוח
ועדינה )כעובי השערה( ,עשויה ג'לטין ,שמושתלת
זה ,השתיל לראשונה בישראל בחולי גלאוקומה
באזור התת-לחמיתי.
שתל חדיש בשם ) 45XENזן(.
צינורית זו יוצרת דרך חלופית לניקוז נוזלים
דר‘ שוהם עם מטופל עיניים
מחלת הגלאוקומה הינה הגורם מספר  2לעיוורון
מהעין ,המצטברים במחלת הגלאוקומה ,ומובילה
בעולם .גלאוקומה מאופיינת בנזק לעצב הראייה המוביל לצימצום לירידה בלחץ התוך עיני.
שדה הראייה ולבסוף לעיוורון.
הניתוח מתבצע בפולשנות מזערית ומערב שטח מינימלי ברקמת
את מחלת הגלאוקומה ניתן לעצור על ידי גילוי מוקדם של העין.
המחלה.
בנוסף לתועלתו המיידית בירידה בלחץ התוך עיני ,השתל החדיש
במקרים מסויימים בהם טיפול מקומי בטיפות או לייזר לא מספיק 45XEN ,מעניק תועלת ארוכת טווח בכך שהוא מאפשר שימור
יש צורך בהתערבות ניתוחית.
רקמת עין במקרה ויהיה צורך בניתוח נוסף בעתיד.
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טקסים ואירועים

מאות נשים השתתפו בערב נשים בנושא בריאות
בשדרות בחסות המרכז הרפואי "ברזילי"

במהלך הערב המאורגן בידי המרכז הרפואי 'ברזילי' נהנו הנשים
מהרצאות על תקופת טרום הלידה ואחריה בידי מיטב אנשי המקצוע
ומהרצאה מרתקת של הסופרת חני וינרוט ,מחברת רב המכר "בארץ
החיים" * דברי ברכה נשאו ראש העיר מר אלון דוידי ומנכ"ל ברזילי
ד"ר חזי לוי
מאות נשים השתתפו בערב הבריאות לנשים שנערך בשדרות בידי
המרכז הרפואי 'ברזילי'.
בערב הנשים המהנה האזינו הנשים להרצאות בנושאי בריאות ,טרום
לידה ,מהלך הלידה וההתמודדות לאחריה.

בפני ציבור המשתתפות נשא דברים גם ראש העיר שדרות מר אלון
דוידי ,שהודה למרכז הרפואי ברזילי על שיתוף הפעולה המתקיים
למען תושבות העיר .הוא אף הודה על התמיכה המקצועית בעתות
שגרה כמו גם בעתות חירום.
מנכ"ל המרכז הרפואי ברזילי ד"ר חזי לוי נשא דברי ברכה והודה
לראש העיר על השתתפותו באירוע ועל תמיכתו העקבית בברזילי.
"המרכז הרפואי ברזילי ימשיך להעניק לתושבי שדרות את הביטחון
הן בתחום המיילדות והן בשאר השירותים בשגרה ובחירום" ציין.

טקס חניכת התחנה לאם ולילד המשופצת
בשכונת שמשון
ביום חמישי  26/5/16התקיים טקס חניכת התחנה לאם ולילד
המשופצת בשכונת שמשון )סמוך לבית החולים "ברזילי"(.
כזכור ,המרפאה נסגרה לפני כשנתיים ומאז נעשו ניסיונות משותפים
לבית החולים ולעירייה למצוא חלופה הולמת ולהחזיר את הזמינות
לרווחת התושבים.
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אנו שמחים להפעיל שנית את התחנה ,לאחר שיפוצה בפרוייקט
משותף לבית החולים ,משרד הבריאות והעירייה.
הטקס התקיים במעמד מנכ"ל בית החולים ד"ר חזי לוי וראש העיר
מר איתמר שמעוני .

טקסים ואירועים

לאחר  21שנות עבודה בלשכת הבריאות
באשקלון גב' יעל ארבלי ,האחות המחוזית
של לשכת הבריאות מחוז אשקלון פרשה
בכל שנות עבודתה בלשכת הבריאות הנחתה את יעל תפיסת העולם הכוללנית האינטגרטיבית של בריאות
הציבור.
יעל התנסתה בתפקידי הוראה בתחומים ובמסגרות מגוונים ,בארץ ואף ייצגה את הידע הישראלי בהוראה
בחו"ל ,חקרה ,פרסמה והציגה בכנסים בארץ ובחו"ל.
היא הייתה שותפה לפיתוח מסגרות הוראה אקדמיות ולפיתוח שירותים ומענים לנשים ,לקשישים ,לילדים,
לנוער ,לגיל הרך והטמעת בריאות ברשויות מקומיות.
עסקה בקליטת עלייה ממגוון רחב של גלויות כמו גם קליטת אוכלוסיות מהגרים מבקשי מקלט ומסתננים,
פיתחה וניהלה מערכי בריאות בחירום.
בשבוע שעבר נפרדו מיעל בפרידה מרגשת ,מנהלים ועובדים רבים שעבדו לצידה בשיגרה ובחירום לאורך
כל הדרך ,ואשר לא חסכו ממנה תשבחות ותודות על אשר למדו ממנה ועל העבודה המאלפת לצידה.
מודים ליעל ומאחלים לה בריאות איתנה ,הנאה והצלחה מרובה בדרכה החדשה.

טקס להנצחת שמו של מרטי דיויס ז“ל
במרפאות החוץ של המרכז הרפואי
בתאריך  29/05קיימנו טקס להנצחת שמו של
האדם היקר מרטי דייויס ז"ל
כזכור ,חנכנו בערב הפסח את מבואת מרפאות
החוץ שלנו וכעת אנו משפצים את מתחם
המרפאות עצמו.
השיפוץ התאפשר בזכות תרומתו הנדיבה של
מר אלי אלעזרא ומשפחתו ושל מספר משפחות
מקנדה שרצו להנציח את מרטי דייויס ז"ל ,שתרם
רבות לקהילה באשקלון ולבית החולים.
היום קיימנו טקס עם המשפחות התורמות ובני
משפחתו להסרת הלוט ולהנצחת שמו.
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מדבריו של הבן ,שת דיויס" :שיפוץ מרפאות
החוץ מייצג את המצוינות של הצוות והמרכז
הרפואי ברזילי .האפשרות לחלוק עם מעל
 500,000מתושבי האזור ,את העשייה הטובה
והלב הרחב של אבי ,מרטי דיויס ז"ל ,יסייע
להמשיך לבנות עתיד טוב יותר וקהילה חזקה
יותר .תודה מיוחדת למשפחת אלעזרא אשר
חלקו עם משפחת דיויס את הכבוד ,ולמשפחות
התורמות מכל רחבי העולם מקנדה ,אנגליה,
אוסטרליה וארה"ב".

בתאריך  31/05/16התקיימה תערוכת ציורים
של ילדים מאושפזים במחלקת הילדים במרכז
הרפואי ברזילי

בביה״ח פועל בית ספר ״שקד״ ,שממשיך ללמד ילדים מאושפזים
וילדים עם קשיי גדילה והסתגלות ,אשר מטופלים בבית החולים.
הילדים המאושפזים במחלקת הילדים ציירו ציורים בהנחיית מורה
לאומנות וצוות בית הספר ,כדרך להתמודד עם המתח ,החרדה
והכאבים .בהשראת מנהלת בית הספר ,הגב' מינה יוספי ,דוברת בית
החולים ומנהל בית החולים הוחלט להציג את העבודות ותחושות
הילדים המציירים בתערוכה.
בחודש מאי התקיימה תערוכה מרגשת של הציורים ,בהשתתפות
הילדים המציירים והוריהם ,הנהלת בית חולים ,מנהלת בית הספר

וצוות המורות ונציגים בכירים של העירייה ומשרד החינוך.
בהתרגשות רבה צפו המבקרים הרבים בציורי הילדים ובאמירות,
שתראו את תחושותיהם בעקבות הציור .כל הדוברים המכובדים
העלו על נס את מיוחדות הפרוייקט ותרומתו כחלק מהטיפול
הכולל בגופם ונפשם של הילדים המאושפזים.
תודה למנהלת בית הספר שקד ולצוות המורות על היוזמה
המבורכת.
התערוכה תהפוך לתערוכה נודדת במוסדות חינוך וציבור באשקלון
ובמרחב העוטף את אשקלון.

כנס מפקחים חדשים בתחום הרכב התפעולי
במרכז הרפואי ברזילי
בתאריך ,ה , 3/4/16 -התקיים כנס מפקחים חדשים בתחום הרכב
התפעולי במרכז הרפואי ברזילי .
פתח את היום מר יהודה אביצור ,ס .מנהל אדמיניסטרטיבי בדברי
ברכה  ,מר ג'קי לוי ,פתח בדבריו בדברי שבח למנהלי המרכז הרפואי
ברזילי והדגיש בפני המפקחים את העבודה הטובה שנעשית במרכז
הרפואי ברזילי.
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יאיר ערוסי ממונה הרכב התפעולי במרכז הרפואי ברזילי הציג בפני
המפקחים מצגת "איכות ומצוינות בתחום הרכב התפעולי" כאשר
המטרות העיקריות הם :הגברת מודעות לנהיגה נכונה ,המשך פיתוח
ואחזקת הרכבים התפעוליים.
מר רוני פרג' ,ממונה ארצי לתחבורה במשרד הבריאות סיכם את
היום והודה למארגנים באירוח המושלם.

טקסים ואירועים

חניכת מבואת הכניסה במרפאות החוץ והרמת
כוסית לכבוד חג הפסח
המרכז הרפואי ברזילי פתח בשדרוג ושיפוץ מרפאות החוץ,
בשיתוף עם עמותת ידידי בית החולים ותרומתו הראויה לציון של
מר אלי אלעזרא ובני משפחתו .בתאריך  20/04/16נפתחה מבואת
הכניסה למרפאות החוץ והוקדשה להנצחת שמו של מר יעקב
אלעזרא המנוח.
המבואה שופצה בשיתוף עם מעצבת פנים וקיבלה מראה חדיש
ומודרני שזוכה להשתאות ושבחים מכל עבר.
בהמשך ישופצו מסדרונות מרפאות החוץ וחדרי הרופאים ושם
יונצח שמו של מרטין דייויס המנוח ועמותות מקנדה שתרמו לשם
מטרה זו.

בטקס המרגש נכחו בני משפחת אלעזרא  ,חברי עמותת הידידים,
חברי הפורום החרדי ועובדי בית החולים.
ד"ר חזי לוי מנכ"ל בית החולים הודה למר אלי אלעזרא על תרומה
העקבית במשך שנים למרכז הרפואי ולעמותת הידידים שמסייעת
לפיתוח בית החולים.
בטקס נכחו גם מר תומר גלם משנה לראש העיר ,הרב יעקב אביטן
ומכובדים נוספים .בתום הטקס התקיימה הרמת כוסית לכבוד חג
הפסח .תשע“ה.
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סיעוד

התמודדות עם מתן בשורה מרה :סדנה לאחיות
יהודית הדר – מרכזת פיתוח מקצועי
"בשורה מרה" הינה אחת מהסוגיות הקשות להתמודדות ,הן עבור
המטופל והן עבור הצוות המטפל .קיימים מצבים ,לצערנו ,בהם אנו
צריכים לבשר ולתמוך במטופל ומשפחתו בעת ולאחר קבלת "בשורה
מרה" .אין ספק שבמצבים אלו הצוות המטפל בכללותו והאחיות,
אשר נמצאות סביב השעון עם המטופל ומשפחתו ,זקוקים עצמם
לתמיכה ולפיתוח מיומנויות הכלה והובלה להתמודדות.
בשנה החולפת התקיימו ב "ברזילי" שתי סדנאות בנושא" :התמודדות
עם מתן בשורה מרה" בהן השתתפו  36אחיות ממחלקות נשים,
יולדות ,חדרי לידה והפגייה .הסדנאות הונחו ע"י הפסיכותרפיסטית
ענת זכאי ,בשיתוף עם נט"ל ורוכזו ע"י הגב' יהודית הדר ,מרכזת
תחום חינוך ופיתוח מקצועי בסיעוד.
בכל מחיר
מחיר
בסיעוד
איכות בכל
איכות בסיעוד
איכות בסיעוד
מרכזתבסיעוד
מרכזת–איכות
סטלה רון
סטלה רון –
במהלך הסדנאות ניתן היה להתרשם מהיווצרות קבוצת תמיכה
מקצועית בין האחיות .יתירה מכך ,ממצאי המחקר שליווה את
איכות ושירות
ושירות
מדדי
איכות
לקידום
תכניתמדדי
לקידום
האחרונות
האחרונות תכנית
הסיעוד בשנים
מנהלבשנים
הסיעוד
מוביל
מנהל
החולים,
ביתמוביל
החולים,
שנתית של
של בית
שנתיתהרב
העבודה
לתכניתהרב
בהלימההעבודה
בהלימה לתכנית
המשתתפות,
הסדנה הצביעו על שיפור משמעותי ברמות הידע של
בתחום הסיעוד.
בתחום הסיעוד.
איכותאת איכות
משקפים
משקפיםהאת
וניטורה מדדים
מדדים
הסיעודית
הסיעודית וניטור
איכות העשייה
העשייה
לקידום
ענפהאיכות
לקידום
פעילות
מתקיימתענפה
מתקיימת פעילות
אחרונותהאחרונות
ה השנים
שלוש
במהלךשנים
ה
במהלך שלוש
ומשפחותיהן
בהבנת הטראומה ותהליכי האבל של המטופלות
מחיר
בכל
בסיעוד
איכות
מחיר
סיעודיתבכל
בסיעוד
איכות
ואומדן חוזר
תואמתחוזר
התערבותואומדן
התערבות תואמת
חובה ,תכנית
תכנית
אומדני
ומתועדת,חובה,
אומדני
שלמה,
ומתועדת
קבלה שלמה
סיעודית
קבלהכמו:
רבים.
כמו:
בתחומים
בתחומים רבים.
הסיעודית,הסיעודית,
העשייה
המאפשרתהעשייה
תמיכה
וברכישת מיומנויות הכלה והתמודדות
בסיעוד
איכות
מרכזת
וכף–
יוסירון
סטלה
בסיעוד
איכות
מרכזת
רון –
סטלה
זאב ,
גב'
הנר,
תמר
דר'
למר
נתונה
איכות רשומה
רשומה
מבדקי
איכות
למחלקה,
בןי
רעותמבדק
המטופל
למחלקה,
קבלת
המטופל
קבלתבעת
סוכרתית)
רגל) בעת
סוכרתית
בלייר,וכף
תזונה
רגל
בתת
תזונה
מטופלים
בתת
איתור
מטופלים
לנפילות,
תודתנואיתור
מסוכנות
נורטון,לנפילות,
מסוכנות
כאב,
נורטון,
(
(כאב,
סדנאות
מתוכננות
המחקר,
במטופלות ומשפחותיהן .לאור ממצאי
מהמחלקה.
מהמחלקה.
משתחרר
מטופל
משתחרר
מטופללכל
ומתועד
לכל
שלם
ומתועד
סיעודי
שלם
שחרור
סיעודי
סיעודית,
סיעודית ,שחרור
להצלחת
תרומתם
בשנים על
אלישע
דיקלה
ודר'
נדלר
פנינה
לגב'
איכות ושירות
האחרונות תכנית
הסיעוד
מוביל מנהל
בית של בית
שנתית
העבודה
לתכנית לתכנית
בהלימהבהלימה
מדדיושירות
לקידוםאיכות
לקידום מדדי
האחרונות תכנית
הסיעוד בשנים
החולים,מנהל
החולים ,מוביל
הרב של
שנתית
העבודה הרב
במרכז.
הסיעודי
העצמה נוספות ,בנושא זה ,לצוות
מטפל-מטופל,
מטופל,
הקשר
מטפל-
לשיפור
לדוגמא:הקשר
העשייה .:לשיפור
של לדוגמא
העשייה.
בתחומים רבים
בתחומים רבים של
לקידום איכות
פועלםאיכות
לקידום
פועלם על
עלוהאחים
האחיות
להערכהוהאחים
ראוייםהאחיות
ראויים להערכה
הסדנאות.
בתחום.הסיעוד.
בתחום הסיעוד
אחות של אחות
סיבוב יזום
יזום של
ותפקידה,
בשמה ,סיבוב
ותפקידה
המטופל
בפניבשמה
המטופל
האחות
הזדהותבפני
כמו:האחות
הזדהות
משתנים,
הוגדרו כמו:
משתנים,
הסיעוד,
לאיכותהוגדרו
הליבההסיעוד,
לאיכות
מיעדי
הליבה
כאחד
כאחד מיעדי

את איכות
משקפים
וניטור המדדים ה
העשייה העשייה
לקידום איכות
פעילות ענפה
אחרונותאחרונות
שלוש ההשנים ה
איכות
משקפים את
הסיעודית מדדים
הסיעודית וניטור
לקידום איכות
מתקיימת ענפה
מתקיימת פעילות
במהלךהשנים
במהלך שלוש
מתוקפים ,הוחל
מתוקפים ,הוחל
כלי",ם נבנו כלים
שלנו?
במחלקהנבנו
מרגיש שלנו?",
במחלקה
אתה
מרגיש
אתה"איך
פשוטה
בשאלהאיך
המתחילפשוטה "
המטופליםבשאלה
המטופלים המתחיל
במחלקה לשיח עם
אחראית לשיח עם
אחראית במחלקה
ואומדן חוזר
תואמת
התערבותהתערבות
חובה ,תכנית
אומדני
אומדני,
ומתועדת
סיעודית שלמה
כמו :קבלה
רבים.
בתחומים
הסיעודית,
העשייה העשייה
חוזר
ואומדן
תואמת
תכנית
,
חובה
,
ומתועדת
שלמה
סיעודית
קבלה
:
כמו
.
רבים
בתחומים
שטח,
הסיעודית
ומשפחתו ומשפחתו
של המטופל
המטופל
האשפוז
חוויתשל
האשפוז
ושיפר
חווית
לקידום
המטפל,ושיפר
זיהוילקידום
המטפל,
לדרכי
זיהוי
המודעות
להעלאת לדרכי
פעולות המודעות
להעלאת
ביל ב
פעולות
שטח בובמק
ובמקביל
במדידות
במדידות
רשומה
איכות
מבדק
למחלקה,
המטופל
קבלת
בעת
סוכרתית)
רגל
התהליךוכף
תזונה
מטופלים
איתור
לנפילות,
מסוכנות
באמצעות נורטון,
כאב,,
(כאב( ,
רשומה
איכות
מבדקי
למחלקה
המטופל
קבלת
בעת
סוכרתית)
רגל
בתתוכף
תזונה
בתת
מטופלים
איתור
העצמת,
לנפילות
מסוכנות
נורטון
את היחס
דרגו
אשריהיחס
דרגו את
)39/101
,38.6%אשר
),39/101
מטופלים (
,38.6%
כי (
מטופלים
הראו
בשטח
כי
הראו
המדידות
בשטח
המדידות
בתחילת
התהליך
מטופל.
בתחילת
אחות –
מטופל.
הקשר
אחות –
הקשר
באמצעות
העצמת
מהמחלקה.
משתחרר
מטופל
לכל
ומתועד
שלם
סיעודי
שחרור
האחיות,
סיעודית
מהמחלקה.
משתחרר
מטופל
ומתועד
שלם
שלסיעודי
סיעודית ,שחרור
)32/356( 8.9%
)32/356
מכך,
( 8.9%
יתירה
מכך,
ותפקידן.
בשמן יתירה
ותפקידן.
בשמןבהם
המטפלות
המטפלות בהם
האחיות
את
האחיות
אתלזהות
ידעו
לזהות
בינוני לא
ידעו
לא
לכל עד
בינוני
כנמוך
עד
אליהם
כנמוך
האחיות
אליהם
של
מטופל,-
מטפל-,
הקשר
לשיפור
לדוגמא:
העשייה.
והבקרה של
רבים
איכות
לקידום
על
והאחים
האחיות
להערכה
ראויים
מטופל
של-
מטפל
הקשר
לשיפור
לדוגמא:
העשייה.
בתחומיםשל
רבים
בתחומים
איכות
לקידום
פועלם
על
והאחים
להערכה
ראויים
החולים! ו
ביתו-
החולים!
זיהוי
בית
תג
עונדותשל
זיהוי
תג
מהאחיות
עונדות
מהאחיות
99.37%
99.37%
ההדרכה
והבקרה
לתהליך
ההדרכה
בהמשך
לתהליך
פועלם.
בולט
בהמשך
במקום
בולט.
זיהוי
במקום
תג
ענדו
זיהוי
האחיותלא
תג
מהאחיות
לא ענדו
מהאחיות
אחותשל אחות
שליזום
סיבוב
המטופל בשמה
האחות בפני
בשמןכמו:
משתנים,
הוגדרו
הוגדרו,
הסיעוד
לאיכות
הליבה
מיעדי
ותפקידה,יזום
ותפקידה ,סיבוב
המטופל בשמה
הזדהות בפני
האחות
הזדהות
כמו:
משתנים,
הסיעוד,
לאיכות
הליבה
מיעדי
ותפקידן.
ותפקידן.
האחיות
בשמן
את
האחיות
לזהות
את
יודעים
לזהות
מהמטופלים
יודעים
מהמטופלים
90%
כאחד כ-
כאחדכ90%-
הוחל
ביתכלים
נבנו
זיהוי",
שלנו?
מרגיש
אתה
אתהאיך
פשוטה "
המתחיל
המטופלים
בפניעם
לשיח
במחלקה
אחראית
בולטהוחל
החולים,
מתוקפים
שלם
כלי
נבנו
במחלקה,
עונדת"
זיהוי?
האחותשלנו
במחלקה
מרגיש
בשאלה "איך
פשוטה
המתחיל
המטופלים
בשםלשיח
במחלקה
אחראית
בהלימה לתכנית העבודה הרב שנתית של בית החולים,
מתוקפים,בולט
במקום
במקום
החולים
תגבית
של
תג
האחות עונדת
בשאלהמשפחתו
משפחתובן
מטופל ו/או
בפניאו בן
מטופל ו/
ותפקידה
בשם
עםה
ותפקיד
אחות
הזדהות
הזדהות אחות
עד
2106
מאי
ושיפר עד יולי
מאי
2106
עד יולי
2106
עדקיולי
ומשפחתוומשפחתו
2106המטופל
יולי של
האשפוז
חווית
המטפל ,המטפל,
לדרכי זיהוי
להעלאת
פעולות
מאיב
ביל
ובמ
שטח
המטופל
של
האשפוז
לקידוםחווית
לקידום ושיפר
המודעותזיהוי
המודעות לדרכי
להעלאת
פעולות
מאי ב
ביל
במדידותובמק
במדידות שטח
מוביל מנהל הסיעוד בשנים האחרונות תכנית לקידום
אחוזים אחוזים
אחוזים אחוזים
היחסאת היחס
אתדרגו
אשר
)39/101
מטופלים38.6%( ,
כיהראו כי
בשטח
התהליךהתהליך
בתחילתבתחילת
מטופל –.מטופל.
הקשר– אחות
דרגו
 ),39/101אשר
מטופלים (38.6%
המדידותהראו
המדידות בשטח
העצמתאחות
באמצעות הקשר
באמצעות העצמת
מדדי איכות ושירות בתחום הסיעוד.
)32/356
()32/356
8.9%
בהם בשמן
האחיות האחיות
לזהות את
ידעולא
בינוני
כנמוך
של
מכך(,
יתירה8.9%
ותפקידן .מכך,
יתירה
ותפקידן.
המטפלותבשמן
המטפלות בהם
ידעו את
לזהות
בינוניעדלא
אליהם עד
האחיות כנמוך
האחיות אליהם
של
99.37%
99.37%
100.00%
100.00%

איכות בסיעוד בכל מחיר
סטלה רון – מרכזת איכות בסיעוד

במהלך שלוש השנים האחרונות מתקיימת פעילות
ענפה לקידום איכות העשייה הסיעודית וניטור
60.00% 60.00%
בתחומים
המשקפים את איכות העשייה הסיעודית,
60.00%
60.00%
במקום בולט
זיהוי של
זיהוי תג
האחותתגעונדת
משפחתומשפחתו
מטופל ו/או בן
ותפקידה
אחות
הזדהות
החוליםבולט
בית במקום
החולים
של בית
האחות עונדת
בפניו/או בן
מטופל
בשםה בפני
ותפקיד
בשם
הזדהות אחות
2106יולי 2106
מאי עד
2106
יולי
עד
מאי
מאי עד יולי
2106
יולי
עד
מאי
40.00% 40.00%
אומדני
ומתועדת,
רבים .כמו :קבלה סיעודית שלמה
40.00% 40.00%
אחוזים אחוזים
אחוזים אחוזים
12.87%
12.87%
)כאב,
חוזר
ואומדן
חובה ,תכנית התערבות תואמת
20.00% 20.00%
20.00% 20.00%
0.63%
0.63%
99.37% 99.37%
100.00%
תזונה
בתת
מטופלים
נורטון ,מסוכנות לנפילות ,איתור
100.00%
100.00%100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
87.12% 87.12%
למחלקה,
המטופל
קבלת
וכף רגל סוכרתית( בעת
80.00% 80.00%
80.00% 80.00%
כן
כן
לא
לא
שלם
סיעודי
שחרור
סיעודית,
מבדקי איכות רשומה
כן
כן
לא
לא
60.00% 60.00%
60.00% 60.00%
מהמחלקה.
משתחרר
ומתועד לכל מטופל
מבצעות-
האחיותאומדן ל
בברזילימבצעות
בברזיליכיהאחיות
בעובדה
הטיפול אנו
לאיכותהסיעודי.
מדדהטיפול
לאיכות
היארעות היא
גם פצע לחץ
היארעות
99.45%
 99.45%ל-
אומדן
גאיםכיבעובדה
גאים אנו
הסיעודי.
מדד היא
פצע לחץ
כך גם כך
40.00%
40.00%
40.00% 40.00%
מטפל-מטופל,
הקשר
לשיפור
העשייה.
של
בתחומים
ראויים להערכה האחיות והאחים על פועלם לקידום איכות
1%בספרות
כמתואר
מאושפזים נמוך ל-
המטופלים
בקרב כל
שיעור פצעי לחץ
היווצרות
רביםביה"ח!
למחלקות
המתקבלים
כאחדבספרות
כמתואר
1%נמוך ל-
מאושפזים
המטופלים
בקרב כל
לחץ
לדוגמא:פצעי
היווצרות
שיעור!!!! ו
!!! וביה"ח
למחלקות
המתקבלים
מטופלים מטופלים
12.87% 12.87%
20.00% 20.00%
20.00%
20.00%
הטיפול.
איכות
ממשיכים לקדם
המטופלים ,ואתה
שלנו,
המגמה
ועומדזוהי
.0.65%
מיעדי הליבה לאיכות הסיעוד ,הוגדרו משתנים ,כמו :ועומד
הטיפול.
איכות
0.63%את
את לקדם
ממשיכים
בשמהואתה אנו
אנו,
המטופלים
למעןשלנו ,למען
המגמה
זוהי
.0.65%
0.63%
של אחות אחראית
יזום
סיבוב
ותפקידה,
המטופל
בפני
האחות
הזדהות
0.00%
0.00%
במחלקה 0.00%
0.00%
שטח
במדידות
הוחל
מתוקפים,
כלים
נבנו
שלנו?",
מרגיש
אתה
"איך
במחלקה לשיח עם המטופלים המתחיל בשאלה פשוטה
בבית החולים
החולים
ומעלה
בבית
מדרגה 2
לחץומעלה
מדרגה 2
היווצרות פצעי
ממוצעפצעי לחץ
ממוצע היווצרות
המטופל למחלקה
קבלתלמחלקה
המטופל
קבלתבעת
בעתנורטון
אומדן
אומדן נורטון
דצמבר 2102
2102
דצמבר עד
ינואר
ובמקביל בפעולות להעלאת המודעות לדרכי זיהוי המטפל ,לקידוםינואר עד
דצמבר
2102
באמצעות עד
ינואר
האשפוז של המטופל ומשפחתו ינואר עד דצמבר
2102הקשר
העצמת
חווית
ושיפר
כןאחוזיםכן אחוזים
אחוזים אחוזים
לא
האחיות כן
היחס לא
כן
לא
אליהם כנמוך עד
של
) (39/101 ,38.6%אשר דרגו את
מטופלים
אחות – מטופל .בתחילת התהליך המדידות בשטח הראו לאכי
100.00% 100.00%
1.00%
1.00%
בולט99.45%.
-99.45%
במקום-אומדן ל
האחיות
בברזילי
בעובדה כי
גאים
גאיםאנו
הסיעודי.
הטיפול הטיפול
לאיכות
מכך,מדד
מדדהיא
לחץ
לחץפצע
היארעות
גם כך גם
האחיותזיהוי
ענדו תג
לא
מהאחיות
8.9%
יתירה
ותפקידן.
בשמן
בינוני לא ידעו לזהות את האחיות המטפלות בהם
מבצעות ל
מבצעות אומדן
בברזילי
בעובדה כי
) (32/356אנו
הסיעודי.
לאיכות
היא
פצע
היארעות
כך
80.00%
שיעור0.80%
0.80%
בספרות
80.00%כמתואר
את1%
נמוך ל-
המטופלים
לחץכלבקרב כל
לחץפצעי
היווצרות
!!! ו
ביה"ח!
המתקבלים
מטופלים
בספרות
כמתואר
1%
מאושפזים-
מאושפזים נמוך ל
המטופלים
בקרב
פצעי
היווצרות
שיעור
למחלקות!!! ו
בית!
"0.65%ח
שלביה
למחלקות
המתקבלים
בהמשך לתהליך ההדרכה והבקרה  99.37%מהאחיות מטופלים
0.65%
האחיות
לזהות
יודעים
מהמטופלים
ו-כ90%-
החולים!
זיהוי
תג
עונדות
99.45%
0.60%
0.60%
60.00% 60.00%
.99.45%הטיפול.
איכות
לקדם
ואתה אנו
שלנו ,למען
המגמה
.0.65%
אתהטיפול
איכות
ממשיכיםאת
ממשיכים לקדם
המטופלים,אנו
ואתה
המטופלים,
למען
זוהי שלנו,
המגמה
ועומד זוהי
ועומד .0.65%
בשמן ותפקידן.
0.40%
0.40%
40.00% 40.00%
הטיפול
לאיכות
מדד
היא
לחץ
פצע
היארעות
כך גם
בבית החולים
ומעלה
לחץ2מדרגה
לחץפצעי
היווצרות
ממוצע ממוצע
למחלקהלמחלקה
המטופל המטופל
בעת קבלת
נורטון
החולים
ומעלה 2בבית
מדרגה
היווצרות פצעי
קבלת
אומדןבעת
אומדן נורטון
ינואר עדינואר
עד2102
דצמבר
דצמבר 2102
ינואר עדינואר
עד2102
דצמבר
0.20%
דצמבר 0.20% 2102
20.00% 20.00%
האחיות
בברזילי
כי
בעובדה
גאים
אנו
הסיעודי.
אחוזים אחוזים
אחוזים אחוזים
0.00%
0.00%
מבצעות אומדן ל 99.45%-מטופלים המתקבלים
0.00%
0.00%
100.00%100.00%
1.00% 1.00%
למחלקות ביה"ח!!!! ושיעור היווצרות פצעי לחץ
80.00% 80.00%
0.80% 0.80%
בקרב כל המטופלים מאושפזים נמוך ל 1%-כמתואר
0.65% 0.65%
99.45%99.45%
0.60% 0.60%
60.00% 60.00%
בספרות ועומד  .0.65%זוהי המגמה שלנו ,למען
המטופלים ,ואיתה אנו ממשיכים לקדם את איכות
0.40% 0.40%
40.00% 40.00%
הטיפול.
0.20% 0.20%
20.00% 20.00%
100.00% 100.00%

87.12%
החולים! ו-
זיהוי של בית
זיהויתג
עונדות
99.37% 99.37%
והבקרהוהבקרה
ההדרכהההדרכה
לתהליך לתהליך
בהמשך בהמשך
בולט.
במקום
זיהוי
זיהויתג
לא ענדו
מהאחיות
החולים! ו-
של בית
מהאחיותתג
מהאחיות עונדות
87.12%בולט.
במקום
ענדו תג
מהאחיות לא
80.00% 80.00%
80.00% 80.00%
ותפקידן.
האחיות בשמן
לזהות את
מדדים 90%-כ90%-
ותפקידן.
האחיות בשמן
יודעיםאת
מהמטופליםלזהות
מהמטופלים יודעים
כ

0.00% 0.00%
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0.00% 0.00%

סיעוד

ניתוח שבר צוואר ירך  -הטיפול מתחיל במניעה
לאה מירלשויילי – אחות אחראית מחלקה אורתופדית
נפילות אינן חלק הכרחי מתהליך ההזדקנות הן בהחלט ניתנות
למניעה
נפילות שכיחות בגיל המבוגר ומסכנות את העצמאות ואת איכות
החיים .אחד מתוך  3אנשים בגיל המבוגר נופל לפחות פעם בשנה
צוות הסיעוד במחלקה האורתופדית זיהה כי מטופלים רבים שהגיעו
עם שברים בצוואר הירך מספרים כי סיבת הנפילה הייתה חוסר
זהירות הניתנת למניעה .על כן עלה הרעיון להוביל פרויקט ייחודי
המנחה ומאיר את עיני אוכלוסיית גיל הזהב לגורמים השכיחים
לנפילות וכן חושף ונותן מספר טיפים כיצד להימנע מנפילות או
חבלות .הרעיון הועלה בפני הנהלת הסיעוד אשר קידמה בברכה את
היוזמה ויצאנו אל הדרך .במפגשים שלנו במספר הרצאות אשר ניתנו
במתנסים ובהוסטלים בשפה העברית והרוסית נחשפנו לעניין הרב
שגילו המבוגרים וכן למספר קשיים שהעלו בתפקוד היום יומי כמו
למשל אישה ערירית אשר ציינה כי יש לה בעיה עם מקל ההליכה
שהתחתית שלה בלויה לחלוטין ובעקבות כך מחליקה לעיתים
קרובות ועל כן מאבדת את יציבותה .אין איש שיעזור וייתקן לה את
המקל ונאלצת להיות חשופה כך מידי יום לנפילה .בימים אלה אנו
פועלים לגיוס מתנדבים שיעזרו לנו לצאת למבצע בדיקה ותיקון
של הגומיות שבתחתית מקלות ההליכה של מטופלים בהוסטלים
או במתנסים.

הצוות שנותן את ההרצאות יוצא בסיפוק רב לאחר כל הרצאה
ובהרגשה שאכן המניעה היא הכוח ההכרחי לדאגה ולשמירת איכות
חייהם ועצמאותם של המבוגרים בקרבנו  .אנו מתכוונים להמשיך
ולפעול בעתיד גם לערים אחרות באזור.

ב"ברזילי" חושבים הנקה מהדקה הראשונה

פורום הנקה :בתיה דהן ,אילנה פל ,יוספה,יעל ,אלה ,אירמה ,תמרה ,נטשה,
מורן ,קטיה ,ברכה

חלב אם הוא המזון המיטבי לתינוק בשל תרומתו להתפתחות
ולגדילה ,למניעת מחלות זיהומיות ולקשר אם תינוק .הוכח כי הנקה
לאורך זמן משפרת את בריאותם הפיזית והנפשית של התינוק והאם
כאחד ,משרד הבריאות ממליץ על הנקה כהזנה הבלעדית לתינוק
במשך ששת החודשים הראשונים לחייו.
בית החולים "ברזילי" מקדם ומעודד הנקה מטעמים רפואיים
מובהקים ,ההנקה חשובה לאם ולילוד בחודשי חייו הראשונים שכן
זוהי הדרך המיטבית להזין את הרך הנולד  ,בית החולים לקח על
עצמו את האתגר להגדלת היקף ההנקה בקרב היולדות ולשם כך
נעשו מספר פעולות:
.1בחדר לידה :למפגש האם והתינוק סמוך ללידה ישנה חשיבות
רבה ,ולכן חשובה ההדרכה המידית של יועצות ההנקה בחדר לידה,
במרכזנו מוצע לאם עפ"י בחירתה ,מגע של "עור לעור" מיד לאחר
הלידה והנקה ראשונה בסמוך ללידה  ,לכך השפעה רבה על הצלחת
ההנקה בהמשך.
.2הכשרת מספר יועצות הנקה מורשות ע"י משרד הבריאות כדי
לממש את האידיאולוגיה לעידוד ההנקה .במחלקת אם וילוד בבית
החולים היולדות מקבלות הדרכה אישית ו\או קבוצתית ע"י יועצת
הנקה מורשית .הייעוץ כולל הדרכה על יתרונות וחשיבות ההנקה,
תדירות ומשך ההנקה ,טכניקות הנקה ,סימנים להנקה יעילה וטיפים
כיצד להתגבר על קשיים הצפויים בתהליך ההנקה.
בשחרור מבית החולים מקבלת היולדת את טופס הייעוץ המתעד
את סטטוס ההנקה להמשך ההדרכה בקהילה .יולדת שאינה
מעוניינת להניק אנו מכבדים את רצונה תוך כדי בירור הסיבה
לבחירתה בתחליפי חלב.
 .3בשנת  2013הקמנו במרכז הרפואי ברזילי פורום הנקה .בפורום
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חברות יועצות הנקה ואחיות
אחראיות ממחלקות האגף
המיילדותי.
במסגרת מפגשי הפורום החברות
הציגו מאמרים ומחקרים בתחום
ההנקה ,נכתבו נהלים פנימיים
לעידוד הנקה ,שאיבה ואחסון
חלב אם ,הוכנו סרטון ודפי
הדרכה לשאיבת חלב.
 .4פרויקט נוסף וייחודי לברזילי
המתבצע כבר שנה שלישית
הוא עידוד הנקה בפגים קטנים
במשקל  1500גרם ומטה .מטרת
הפרויקט הייתה להגיע לכך ש-
 75%מהפגים יוזנו בלפחות שש
ארוחות ליום בחלב אם\הנקה
ביום השחרור .בסיכום רבעון 1
של  2016הגענו ל .88%-מדובר
בהישג מרשים מאחר והפגים
הקטנים מאושפזים לפרקי זמן ארוכים של  2-3חודשים ולאורך
כל התקופה האימהות שואבות חלב כל  3שעות במסירות ראויה
להערכה.
הניסיון בעולם מלמד כי ידע ועמדות חיוביות של העוסקים
במקצועות הבריאות אחיות ורופאים חשובים להנקה ,מטרתנו
באגף המיילדותי הטמעת ההנקה כנורמה חברתית.

מאירים את ברזילי

בתאריך  27/03התקיים במכרז הרפואי טקס מאירים את ברזילי.
במסגרת חודש אדר וערך הנתינה זו השנה הרביעית שבתי הספר היסודיים ממשיכים עם היוזמה ערכית חברתית באשקלון שפועלת כבר
שנים ע"י תלמידי ביה"ס היסודיים באשקלון "מאירים את ברזילי" שמטרתה לגייס תרומות למרכז הרפואי ברזילי .
ביום ראשון הגיעו נציגי כל המשתתפים ביוזמה אל המרכז הרפואי לנתינת התרומה.
הטקס היה מקסים ומרגש מאוד ותודה לאנשים הטובים ולתמידיים משמסייעים בתרומה ובעידוד המטופלים בית החולים.
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אנשים טובים באמצע הדרך

מסורת חלוקת בובות
לילדים המאושפזים ולחדר
המתנות ארגון מעשיי ידיו
ברי נשיאת ארגון "מעשיי ידיו" מארה"ב מגיעה מזה  7שנים פעמיים בשנה
יחד עם נציגות הארגון לביה"ח ברזילי לחלק בובות לילדים המאושפזים
ולחדר המתנות של המח'.
"מעשיי ידיו" הוא ארגון המספק סיוע הומניטרי לישראל ,הארגון מסייע
למוסדות לנשים מוכות ,נוער בסיכון ,ניצולי שואה וכמובן חלוקת בובות
לילדים חולים המאושפזים בבתי החולים.

ביקור חיילים בחדר לידה

חוץ מזה שדוד אביעוז הוא צלם מצטיין ביחידה לצילום
רפואי שלנו ,הוא גם חייל מילואים מחוייב למעלה משלושים
שנה .אנחנו ואשקלון כולה מצדיעים לו! תראו ,גם שמו
לכבודו שלט חוצות.

תרומת משאבות חלב
מהגב‘ מזל גלעם
בתאריך  09/09/15התקיימה בבית החולים תערוכת ציורים של
הציירת גלעם מזל.
גלעם מזל בת ברכה וחיים ז“ל ,ילידת לוב ותושבת באר שבע
משנת .1957
מזל תרמה לבית החולים  20ציורים אשר הוצגו למכירה
פומבית ולשמחתנו כל התמונות נמכרו והכנסותיהם הוקדשו
למחלקת הילדים.
בתרומות שנאספו ממכירת הציורים של מזל נרכשו  2משאבות
חלב חשמליות למחלקת הילדים.
תודה לך מזל על תרומתך!!!!
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המרכז הרפואי ברזילי
עם ולמען הקהילה

"רפואה בגובה
העיניים" מניעת
נפילות
בתאריך  27/7/2016התקיימה הרצאה לקהל הרחב
בפרויקט "רפואה בגובה העיניים" בשיתוף המרכז
הרפואי ברזילי ומועדון רוטרי אשקלון בנושא "מניעת
נפילות".
ההרצאה הועברה על ידי מנהלת שירות הפיזיותרפיה
במרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי מריה סלבוב.
המשתתפים צפו בסרטון הסברה על הסיבות השונות
לנפילות ודרכי מניעה ,ארגון ואבזור הבית וסילוק
מכשולים פוטנציאלים.
לאחר מכן הסבירה מריה על הדרכים לשפר שיווי
משקל ,פעילות גופנית ,חשיבות אביזרי העזר להליכה
והדגימה שימוש
ובטיחותי
נכון
העזר
באביזרי
השונים.
ה פ ע י ל ו ת
תגובות
עוררה
ביותר,
חיוביות
המשתתפים
התעניינו ,שאלו
שאלות והודו רבות
על המידע.

מבצע
התרמת דם
בחצר בית
החולים

גם הפעם נרתמו עובדי בית החולים
לתרומה חשובה זו ובסך הכול נתרמו
 32מנות דם.

הן הגיעו גם
לחדר לידה...
ועכשיו הליצניות מלוות את היולדות
במסע המרגש והמופלא.

מועדון האופנועים הישראלי
התארח בברזילי

בתאריך  23/5ביקרו במרכז הרפואי ברזילי ,כ 60 -אופנוענים ממועדון האופנועים
הישראלי זו עמותה שחברים בא למעלה מ 1000 -חברים.
במהלך ביקורם הציג מנכ"ל המרכז הד"ר חזי לוי ,מצגת הסוקרת את מבנה ופעילות
בית החולים ואת אשר התחולל בבית החולים במהלך מבצע "צוק איתן" והקשים
והלבטים בתפעול בית החולים תחת אש.
פרופ' בוריס יופה הרצה על פגיעות ודרכי טיפול בתאונות של אופנועים והעלאת
המודעות למיגון.
האופנועים הביאו את התרשמותם העזה מאשר ראו ולמדו במהלך הביקור ומתפקוד
בית החולים והודו לבית החולים על האירוח החם

יחידת סגולה  -מוקד מידע לאזרחים ותיקים
בבית החולים
המוקד פועל באמצעות מערך מתנדבים
)שלרוב הם בעצמם אזרחים ותיקים(.
הייעוד של יחידת סגולה הינו להנגיש
זכויות בריאות לאזרח הוותיק המאושפז
בבי"ח ,לשם שמירה על איכות חיים
במציאות של חולי ,אשפוז וחזרה לקהילה
ולמנוע אשפוזים חוזרים.
כיום ביחידת סגולה ,בבי"ח ברזילי
פועלים כ  15מתנדבים במחלקות
האשפוז ומידי חודש המתנדבים מגיעים
ל  400מאושפזים בממוצע.
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”אנשים לפני הכל“  -מכתב תודה מרגש
#המרכז_הרפואי_ברזילי
רוצה לשתף אתכם בחוויה נעימה )עד כמה שיכולה להיות(.
מיון עקב בעיה רפואית שהטרידה אותי מזה כמה ימים.
ביום שישי האחרון נאלצתי להגיע לחדר
המחדל ,מבחינת המרחק הייתה ברזילי .חדר המיון של
ברירת
שם לא מכובד במיוחד.

בית החולים הציבורי באשקלון שבמשך השנים קנה לו

סיפרו לי שעבר שינוי .לא ידעתי עד כמה.
מאליו במרכז( ,קיבלה את פני .קליק .ואנחנו בפנים .ירדתי
כבר בכניסה מערכת חניון ממוחשבת )מה שנראה ברור
נראה כמו פינת חמד נעימה עם שלט גדול מעל -כאן לא
האוטו בכניסה למיון .מה שהיה פעם ספסל למעשנים
מ
חדר ההמתנה גדוש באנשים בכל הגילאים .אבל החדר
נים!!! נא לפנות לפינת העישון הממוקמת בצד ......בפנים
מעש
אסטתי ,מכבד ונקי .שיפוץ ניכר נעשה כאן .וזה כיף......
נעים,
ציעה להביא לי שמיכה ומשהו חם לשתות .הודיתי לה.
שמתי .רעדתי מקור )בכל זאת -חולה( ,פקידת הקבלה ה
נר
לעמדת הטריאז'" ....וואללה??? רק התיישבתי ....קמתי...
החלה ההמתנה המייגעת ל...א...ח...ו...ת" -מטופל מספר 153
ואז
לחתי להמתין בסבלנות השמורה למיון ציבורי בימי שישי
שתי ....נשאלתי מספר שאלות ,מסרתי כמה מדדים ...ונש
ניג
בבוקר......
היחיד הדרוש טיפול במהלך היום הזה -שמכפי הבנתי
לאחר המתנה באמת ארוכה הפעם 4 ,וחצי שעות) ,העניין
החדש בעוד מספר חודשים( -נקראתי להכנס למיון פנימי.
הגדולה אמור להפתר העניין עם הכניסה למיון
עננים .מתחם מסודר .התיישבתי על המיטה .הגיעה אחות
נסתי .הופניתי ל"חדר"  ,8מיטה נקייה עם מצעים חדשים ור
נכ
שוב מדדים ,לאחר מכן עוד בדיקה או שתיים .....שאלה
העדפתי לגבי גובה משענת הראש וגובה המיטה .לקחה
לשאול
אם יכולה לסייע בעוד משהו ....חייכה והלכה .חמודה.
לא זוכר .(...על מי מנוחות הקשיב לסיפור איך הגעתי
הוא נכנס .המלאך הזה .ד"ר ולדימיר) .שם משפחה ארוך...
ואז
כדי שאספיק להגיע במידה ואשתחרר הבייתה .בדיקה
ידיים  4שעות לפני שבת .התעניין אם אני שומר שבת
אליו ל
ילות .וקבע באופן זמני " :כנראה שפעת .אבל אתה לא
פנית .שאל שאלות אנמנזה רגילות .קיבל תשובות יותר רג
גו
לי  1000סמ"ק הרטליין פר וויין לרומם את מצב משק
לסבול כפי שאתה נראה" .פתח וריד ,לקח דמים ונתן
צריך
הנוזלים ביום חם.....
יטה" ...שים ראש גבר ,יוצאים לסיבוב ,אני אסע לאט שלא
לאחר מכן צילום קטן .סניטר מקסים שינע אותי עם המ
סבלני מאד .צילום זריז .ובחזרה למיון .שם כבר ביקשו
לך" ישירות אל הרנטגן שם חיכה טכנאי גבר גבר ,שהיה
יכאב
לנוח .גם ככה ממתינים לתוצאות .זמן יקר שים תראש......
שאעצום עיניים ואנסה
על כך שהכל יצא תקין ברוך השם .....ביקשתי משכך
שעתיים לערך העירו אותי לסיכום הבדיקות .הודיתי
ולאחר
שבת מהכאבים שפקדו אותי .הציע זריקה .לא התנגדתי.
כאבים אמיתי שיגאל אותי לפחות לכמה שעות בתוך
אחות .זריקה .מכתב שחרור והבייתה.
כי הבנתי שזכיתי להסטוריה .הייתי עד לקבלת שירות
עכשיו אני כבר מרגיש הרבה יותר טוב .גם כי החלמתי וגם
ו
אגו .שירות נטול אינטרסים כלכליים ......פשוט שירות!!!!!!!
ברמה מאד גבוהה ,מקצועית ,ונעימה .שירות נטול
לד"ר בן ואליד -תהיה גאה שאלו הם עובדיך .לד"ר חזי
פואה הציבורית לא מתה .היא כאן .וזה קורה כאן באשקלון.
הר
עשית את זה אבל יצא לך מוצלח .בית חולים מצוין עם
שהיה הקרפר שאני סיימתי קורס חובשים( .לא יודע איך
)
לוי
תושבי אשקלון -תדעו שיש לכם בית חולים נהדר בעיר.
אנשים נהדרים .ולכם
תודה על הכל ברזילי.
אביתר כהן.
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ביה"ס לאחים ואחיות ברזילי – מרחיב פעילות
ביה"ס לאחים ואחיות ברזילי ,נוסד בשנת
 ,,1967ומאז מכשיר ביה"ס מאות בוגרים –
אחים ואחיות מוסמכים המשתלבים במרכזי
הבריאות בכל רחבי הארץ ,בתפקידים
קליניים ,ניהוליים ומחקריים.
השנה לראשונה בביה"ס נפתחו שני קורסים
על בסיסיים בתחום ייעוץ הנקה ומניעת
זיהומים .קורסים אלו בנוסף לקורס חדש
בתחום חדר ניתוח מתוכננים להיפתח גם
בשנת .2017
הישג גדול נוסף ,הוא במספר הסטודנטים
לסיעוד השנה –  400לומדים במסלולי לימוד
מגוונים :לימודי תעודה ,הסבת אקדמאים,
לימודי תעודה – יעודי למגזר הבדואי ,קורס
לעולים חדשים  ,מסלול לאחים ואחיות מעשיות
השנה סיימו את לימודיהם בביה"ס  126בוגרים ,מתוכם  5סיימו
בהצטיינות יתרה ו –  10בהצטיינות.
בנוסף ,מתקיימים בביה"ס קורסים יעודים לסקטור האחים
והאחיות:
מודולה בהדרכה קלינית
קורס  - Triageיעודי לצוות מלר"ד ברזילי
קורס  - Triageיעודי לאחיות קופת חולים לאומית
לראשונה בחודש יולי השנה נפתח קורס שאיבת דם ורידי – המיועד
לכלל האוכלוסיה וקורס נוסף מתוכנן להיפתח בחודש אוקטובר
השנה.
צוות המורות והצוות המינהלי בשותפות ובתחושה של שליחות
מובילים באופן אנושי  ,נדיב  ,מקצועי ומיומן את הפעילות הענפה
של ביה"ס תוך ראייה ומיקוד הסטודנט במרכז.
צוות המורות מפתח מתכונת למידה חוויתית ואינטגרטיבית המקנה

שוב עצב
ושמחה
נמהלים
יחד

זיכרון של גיבורינו וגאווה על 68
שנות עצמאות.
המרכז הרפואי ברזילי מרכין את
ראשו לזכר החללים ויחד אתכם
גאה על מה שהשיגה מדינת
ישראל ב 68 -שנותיה וגאה
לעמוד לצידכם בימי שיגרה ובזמן
שהטילים רועמים.
אנו מברכים אתכם ומחלקים לכם
דגל ישראל .
יש לנו כולנו על מה להתגאות
ולאהוב את הארץ שלנו!!!
חג עצמאות שמח
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לבוגר כלים לעשייה קלינית פרופסיונאלית ,ערכית איכותית
ובטוחה.
בזכות פועלם ,מתאפיינת ההכשרה המקצועית של ביה"ס ב:
אחוזי הצלחה גבוהים במבחני הרישוםהכשרה איכותית ומקצועיתאוירה לימודית תומכת המלווה ביחס חם ואישיפיתוח פעילות מחקרית ,פרסום והופעה בכנסיםבין ביה"ס למרכז הרפואי ברזילי מתקיים שיתוף פעולה מלא עם
הנהלת המרכז  ,הנהלת הסיעוד וצוות מדריכים קליניים ומרצים,
מוכשרים ומקצועיים המסייעים רבות בתהליכי ההכשרה של בוגרי
ביה"ס.
איחולי שנה טובה ושנת עשייה ברוכה,

נלי חיחינאשוילי

ס .ומ"מ מנהלת ביה"ס לסיעוד

זוכרים את

ד"ר קרל גולדבלום )ז"ל( –
ס .מנהל כירורגיה כללית
כירורג ,קצין וג'נטלמן
הכרתי את ד"ר קרל גולדבלום לראשונה בשנת  .1978כאשר הגעתי
בתור רופא צעיר למחלקה הכירורגית ,ראיתי דמות ססגונית
מאוד ,בחור יפה עם שפם ,שחרחר עם עיניים כחולות ,ועם מבטא
אמריקאי כבד.
מהמפגש הראשון ראיתי כי מול עיניי עומד בן אדם "מאנצ'" כל כולו
היה מסור לעבודתו במחלקה ,לחולים שהיו מאושפזים ,לחולים
שהוא ניתח או ניתחו אחרים ,עשה ביקורים בוקר ולילה ,ולא פעם
בשעות הלילה המאוחרות הופיע לפתע במחלקה עם פנס מואר לא
כדי להדליק אור ולהפריע לחולים ,אלא כדי להעיר אותנו ולוקח
אותנו לסיבוב במחלקה כדי לבדוק את החולים ,לעיתים אף היה
מאבחן משהו כדי לנתח והיה מנתח גם באמצע הלילה.
ד"ר גולדבלום אהב מאוד להסביר כל דבר ,כל פרט לגבי מחלה,
טיפול ,ניתוח ,זה גם בא לידי ביטוי מכתיבת הוראות לחולה ,כאשר
היו מפורטות עד הפרט האחרון עם כמות מדויקת ,מינון מדויק,
הכל היה כל כך פשוט שלצוות הרפואי והסיעודי לא נותר ,אלא
רק לבצע אותן.
חלק בלתי נפרד ממנו ,היתה הסיגריה" ,שלדאבוני" לא עזב אפילו
לרגע ,גם במרפאות ,ולפעמים בביקור ,רק בניתוחים לא עישן .חוש
ההומור שלו היה מוכר לכולם וזו היתה באמת חוויה לשבת איתו
במרפאות ולעשות איתו ביקור או לנתח.
הידע הרחב שלו היה רב ,וגם ברגעים הקשים לא שכח להכניס
איזו בדיחה או משפט שהיה מעורר או מעודד את הנוכחים.הידע
הבסיסי היה כל כך איתן ורחב בסיס ,שהיינו מלאי קנאה בו וניסינו
להשוות את עצמנו לידע שלו על ידי לימוד נמרץ של הספרים.
ד"ר קרל גולדבלום ידע לא רק לשקוע בעבודה הקשה ולעבוד
לילות כימים ,אלא עסק גם בספורט ,שיחק טניס ,כדורסל ותמיד
ניסה לזרוק לפח כל דבר שדמה לכדורסל כמו במגרש ושמח על
קליעות מדויקות.
תחביב נוסף שהיה לו היה הנשק ,כל יום היה בא לעבודה עם 2
נשקים ,אחד מאחורי החגורה והשני מוסתר ברגל למטה ,בנוסף היה
לו רובה צלפים בבית.
לא פעם כאשר אשקלון עוד היתה עיר קטנה ומפוזרת ,שכונת ברנע
לא היתה קיימת ,היו ,אז רק דיונות חול נהגנו לעשות מטווחים ,גם
אז כשרכשתי את אקדחי התאמנו ביחד רבות עד שבנו את המטווח
העירוני.
ד"ר גולדבלום היה ציוני מובהק עד מח העצמות שלו ,וזה ברור,
היות שהוא בתור קצין בצבא ארה"ב שהשתתף במלחמת קוריאה,
היה קצין בדרגה גבוהה מומחה בכירורגיה עם עתיד ורוד ומבטיח,
עזב הכל ,הותיר את הוריו בפנסילבניה ועלה ארצה להגשים את
חלומו.

כשהגיע ארצה התגייס לצה"ל,
השתתף במס' מבצעים ופרש
בדרגת סגן אלוף ,אהב את
המילואים כפי שבאותה מידה
אהב לנתח.
ד"ר גולדבלום איש הליכות
ונימוסים ,היה באמת קצין
וג'נטלמן ,היה איש מסורתי
– רפורמי והקפיד ללכת לבית הכנסת גם בימי חול וגם בשבתות
הקפיד כמובן לאכול רק אוכל כשר למהדרין.
למרות עיסוקיו הרבים ד"ר גולדבלום התנדב ליחידה למלחמה
בטרור ,שנינו נהגנו לעשות סיורים בלילות עם כח משטרתי ,היינו גם
מבצעים אימונים ,למשל ,שחרור בני ערובה ,מטווחים ועוד .היינו די
פעילים כאשר ביחידה הזאת היה לנו תפקיד כפול רופא/לוחם.
עבדנו שנים רבות ביחד ד"ר גולדבלום בזמנו מונה לסגן שלי
במחלקה ,היה יד ימיני ועזר לי רבות ,בעיקר בהיותו אנגלו סקסי ,עזר
בכתיבת מאמרים שכתבנו יחד ותרגמנו את המאמרים לאנגלית.
אפשר לכתוב עוד רבות על ד"ר גולדבלום על המפגשים איתו
בימי שישי או בשבת בבוקר ,במשחקי כדורסל אצלו בחצר הבית,
בהמשך בבתי ספר כאשר כל המחלקה כולל ילדינו היו משתתפים
במשחקים.
הדיונים המשותפים לא רק על הפן הרפואי אלא גם על הפן
הפוליטקאי ,על החיים שלנו בארץ ,על מה שמתרחש בעולם
הגלובלי ,תמיד היתה לו דעה משלו כשהיא מעורבת בהומור.
לצערי לאחר פרישתו חלה במס' מחלות שבסופו של דבר נכנע
אליהן.
אין ספק כי ד"ר גולדבלום הטביע חותמו במרכז הרפואי ברזילי
בכלל ובמחלקה הכירורגית בפרט ,יכול היה להוות דוגמה לדור
הצעיר :אהבה למקצוע ,אהבה אין סופית לפציינטים ,מוכנות תמיד
להושיט יד לזולת וכמובן אהבת הארץ.

כתב :פרופ' בוריס יופה
ד“ר גולדבלום נולד ביום 14ביולי ) 1942ניו יורק(
עלה לישראל ישירות לאשקלון לעבודה בברזילי 1975
ביום  25דצמבר  2015הלך לעולמו
חותמו המקצועי האנושי והארץ ישראלי אתנו לעולם
יהי זכרו ברוך

מפגש לזכרה של שרית שטרגר ז"ל
בטקס מרגש ומכובד שהתקיים בתאריך  31.7ערכה הנהלת המרכז
הרפואי ברזילי "מפגש זיכרון" לזכרה של שרית שטרגר ז"ל ,מנהלת
המחלקה לרישום ומידע רפואי במלאת  3שנים לפטירתה.
שלוש שנים חלפו ואנחנו זוכרים עדין את שרית שלנו.
שרית המצחיקה ,שרית העליזה ,שרית החרוצה ,שרית היוזמת
שרוצה לפרוץ דרך.
אנחנו גם זוכרים את שרית העצובה שנלחמת להתגבר על המחלה
שתקפה אותה ,שרית שלא נשברת ושרית שלפעמים עם חיוך קטן
מנסה לעודד את אילו שדואגים לה בפנים כואבות וחמורות סבר.

שלוש שנים עברו וכל זה נשאר
איתנו כאילו הזמן לא חלף.
עובדי המרכז הרפואי התכנסו
לציין את זכרה במילים ,תמונות
ושירים.
השתתפו אביה ,בני משפחתה
וכמובן משפחת ברזילי.
זכרה יישאר נצור בלב משפחת
ברזילי
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