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המחלקה
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המחודשת
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ברזילישלנו
רכזתמערכת:
עיצובועריכה:
חבריהמערכת:
צילום:
טלפון:
דוא"ל:
עיצובוהפקה:
ד"רגליקנושאתדבריםבטקסהפתיחה.
תמונתשער:גזירתהסרטבטקסחנוכתהמחלקההגריאטריתהמחודשת.
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עיתוןהמרכזהרפואיברזילי,אשקלון

רימונהאלבז
אורליסתיו-רייך
דקלהאיתן,שושסלע,נעהרוזוליו.
דודאביעוז,מורןאחדות.
08-6745339,08-6745884
stav@barzi.health.gov.il
דפוספרגובע"מ03-6880099

המחלקההגריאטרית

המחלקההגריאטרית

המחלקההגריאטרית
המחלקההגריאטרית

לקההגריאטרית

ד"ר זהבה גליק – מנהלת המחלקה הגריאטרית

המחלקה הגריאטרית במרכז הרפואי ברזילי נפתחה
ב1.5.1973-בניהולושלמוריד"ריחזקאלגלפר,שהעביראלי
אתניהולהמחלקהב.1991-
מאזעברההמחלקהגלגוליםרבים,גדלהוהתרחבההןמבחינת
מספר המיטות והן מבחינת הצוות הרפואי ,הסיעודי
והפרא-רפואי.
בתחילה,מנתההמחלקה4מיטותולאטהתרחבהעדשכיום
המחלקהמונה38מיטות.המחלקההיאגריאטריתאקוטית
הקולטתקשישיםמעלגיל,60דרךחדרמיוןוממחלקותאשפוז
אחרותשבביתהחולים.
בעזרתתרומהשלוועדתהתביעות,בשיתוףמשרדהבריאות
ותרומתםשלד"רואגוז"לותיבדללחייםארוכיםרעייתו
ד"רסטפניהואגו-חבריצוותהמרכזהרפואילשעבר,שופץ
וניבנהבנייןהמחלקההנוכחילסטנדרטיםהמתקדמיםביותר
שלמחלקותגריאטריות.
ב22.2.06-נערךטקסחנוכתהמבנההחדששלהמחלקה
הגריאטריתבנוכחותכבודראשהעיר
מררונימהצרי,ד"ראהרוןכהן-מנהל
אגף הגריאטריה במשרד הבריאות,
פרסלראברהםיו"רועדתהתביעות
בישראל,מריהודהרון-סמנכ"לבכיר
וראשמנהללתכנוןופיתוחמוסדות
רפואה ,ד"ר שמעון שרף  -מנהל
המרכז,צוותהנהלתהמרכז,גב'רחל
מילר ואורחים נכבדים נוספים.
הודות למודעות הגבוהה לנושא
הגריאטריהשלמנהלהמרכזהרפואי
שלנוד"רשרףוהשקעתוהמתמדת
להשגת תקצוב לשדרוג המחלקה
הגריאטרית ,הגענו עד הלום ואנו
שמחים לחנוך את המחלקה
הגריאטריתהחדשהשלנו.
המחלקה הגריאטרית מתאפיינת
בגישהההוליסטיתלמטופליה.איןאנומתייחסיםלאיבר
החולה אלא לחולה בכללותו ,אי לכך האבחנה במחלקה
הגריאטריתאינהרקאבחנהרפואיתאלאגםאבחנהתפקודית,
קוגנטיבית,נפשיתוסוציאלית.היותוכלפרטהואחלקמהחברה
הסובבתאותו,הסיסמהשלגריאטריהבעברהיתה:להוסיף
שניםלחיים,בעודהיוםמדבריםעללהוסיףחייםלשנים,כיוון
שמדברים על איכות חיים שלכל אחד יש זכות לכך.
בגריאטריהישמודעותלכךשלאתמידניתןלרפאאתהקשיש,
לכןלאמדבריםעל,CUREאבלכןמדבריםעלCAREכיכל
אחדזכאילטיפולובכלאחדניתןלטפל.
עםכלהידעהרפואיהמתקדםוהטכנולוגיההמתקדמתלצערנו

המחלקההגריאטרית

המחלקההגריאטרי

הרבעדייןלאניתןלרפאכלחולה,אבלבגריאטריההבסיס
לטיפול הוא הרבה   TENDER  , CARE & LOVEואנו
נשקוד ליישם זאת במחלקתנו על הצד הטוב ביותר.
הגישהלקשישהיאבטיפולהוליסטיהניתןע"יצוותרבמקצועי
הכוללצוותרפואי,סיעודיופרארפואיהמורכבמפיזיותרפיסט,
מרפאהבעיסוק,עובדתסוציאלית,תזונאיתומזכירותרפואיות.
המחלקה מוכרת ע"י המועצה המדעית להתמחות מלאה
ומכשירהרופאיםמומחיםבתחוםהגריאטריה.
בהזדמנות זאת ברצוני להודות לכל הצוות של המחלקה
הגריאטרית,העושהימיםכלילותבמסירותרבהובאהבה
איןקץלמעןהקשישיםהמאושפזיםבמחלקתנו.
בשמיובשםצוותהמחלקההגריאטריתאנומודיםלמראברהם
פרסלר-יו"רועדתהתביעותבישראלעלהתרומההנכבדה
שאפשרהאתשיפוץהמחלקה.

צוותהאחיותבמח'הגריאטריההמחודשת

תודה לד"ר שרף ולכל הנהלת המרכז הרפואי על הסיוע
השוטףלמחלקההגריאטרית.
תודותלגב'אתיטמירוכלעובדימחסןלבנים,עובדיהמטבח,
לצוותהמחלקההטכניתעלענפיההשונים,לצוותמנהלומשק
אשר עשו עבודה יפה ועזרו לנו רבות בהעברת המחלקה
הגריאטריתלמשכנההחדשובעריכתטקסחנוכתהמחלקה.
תודהרבהלכולם.
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בנקהדם

הדם

מרכזרפואיברזילי

בנקהדם

מכוןהמטולוגי

בנקהדם

מרכזמחקריאקדמי

וןהמטולוגי

פרופ' גיל לוגסי – מנהל מכון המטולוגי ובנק דם ,יו"ר ועדת מחקרים

מכוןהמטולוגי

הידעתם!??
במרכזשלנומבצעיםעבודותמחקרבמדעבסיסיוברפואה
קליניתברובהמחלקותוהיחידות.העבודותמתפרסמות
בעיתונים רפואיים ומדעיים מהמכובדים בעולם.
כךמתבררבעיוןבחוברתמרשימהבת70עמודיםהמרכזת
מאותנושאיםמחקרייםומאמריםרפואיים,פריעבודתםשל
רופאיהמרכז.
החוברתמסכמתאתהפעילותהמחקריתשל17מחלקותבין
השנים2000-2004ויצאהלאורביוזמההמשותפתשלהנהלת
המרכזושלועדתהמחקרים.

החוברתבשפההאנגליתנשלחהלגורמיםאקדמייםבארץ
)אוניברסיטאות,איגודיםמקצועיים,משרדהבריאות(ובחו"ל
אשר הגיבו במכתבים רבים של התפעלות ותמיכה
להנהלתהמרכז.
לפיקצבהמאמריםהמתקבליםלפרסוםנוכללהוציאחוברת
עדכוןכלשנתייםולהוכיחשפעילותנוהמחקריתמגיעהלרמה
לא פחותה מזו של מרכזים רפואיים "מרכזיים" בארץ.

כנסבינלאומיבנושאהמטואונקולוגיה

·˙‡¯¨ÔÂÏ˜˘‡†˙ÏÏÎÓ·†ÈÓÂ‡ÏÈ·†ÒÎ†ÌÈÈ˜˙È†∞∂Æ∞¥Æ≤∞∞∂†ÍÈ
·"†‡˘Âהמטואונקולוגיה"

¨ÊÎ¯Ó‰†Ï‰Ó†¨Û¯˘†¯¢„†¨‰ÏÏÎÓ‰†‡È˘†¨ÈÓ†ßÙÂ¯Ù†Ï˘†Ì˙ÓÊÂÈ·†Ô‚¯Â‡Ó†ÒÎ‰
ÈÏÈÊ¯·†È‡ÂÙ¯†ÊÎ¯Ó†¨˙È‚ÂÏÂËÂÓ‰†‰˜ÏÁÓ†Ï‰Ó†¨ÈÒ‚ÂÏ†ßÙÂ¯ÙÂ†ÌÈÏ˘Â¯È†‰Ò„‰†Á¢È·Ó†‚ÂÏÂËÓ‰†˜‡ÈÏÂÙ†ßÙÂ¯Ù
ÆÌ„†È˜¯ÂÚÂ†‰È‚ÂÏÂËÂÓ‰Ï†ÈÏ‡¯˘È‰†„Â‚È‡‰†¯¢ÂÈÂ

∫ÌÏÂÚ·†ÌÈÏÈ·ÂÓ‰†ÌÈ‚ÂÏÂËÓ‰‰†˙‡†ÌÈÏÏÂÎ†¨Ï¢ÂÁÓ†ÌÏÂÎ†¨ÒÎ·†ÌÈÙ˙˙˘Ó‰
¨CATOVSKY, TEFFERI, BLADE, VAN BIESEN, TALMAN KEATING††ßÙÂ¯Ù
‡˘¯†ÆÌˆÚ†ÁÓ†˙ÂÏ˙˘‰†¨˙ÂÓÂÏ‡ÈÓ†¨˙ÂÓÂÙÓÈÏ†¨˙ÂÈÓ˜ÂÏ†Ï˘†ÌÈ‡˘Â·†Âˆ¯È
ÒÎÏ†ÌÈÓÊÂÓ†ÈÏÈÊ¯·†Ï˘†¯˜ÁÓ†È˘‡Â†˙ÂÈÁ‡†¨ÌÈ‡ÙÂ¯†Æı¯‡·†ÌÈ‚ÂÏÂ˜Â‡‰Â†ÌÈ‚ÂÏÂËÓ‰‰†ÏÎ†ÌÈÓÊÂÓ†ÒÎÏ
Æ‰È‚ÂÏÂ˜Â‡ÂËÓ‰·†ÈÓÏÂÚ†ÊÎ¯ÓÏ†ÔÂÏ˜˘‡†˙‡†„Á‡†ÌÂÈÏ†ÍÂÙ‰È†¯˘‡†‰Ê†·Â˘Á
ÂÏÂ‰È·†ÔÂÏ˜˘‡†˙ÏÏÎÓ·†ÌÈ˘„Á‰†˙ÂÓÏÂ‡‰†Ï˘†‰ÁÈ˙Ù‰†ÒÎÎ†Ì‚†˘Ó˘È†¯˘‡†·Â˘Á†ÈÚ„Ó†ÚÂ¯È‡·†¯·Â„Ó
˘ÆÒÎ‰†ÔÂ‚¯‡Ï†˙Â·¯†ÂÓ¯˙†¯˘‡†®‰ÏÏÎÓ‰†Ï¢ÎÓ©†‰ÂÈÏÁ†„¢ÂÚ†Ï˘Â†®‰ÏÏÎÓ‰†‡È˘©†ÈÓ†ßÙÂ¯Ù†Ï

ניתוחיםמורכביםבילודיםע"יכירורגיתילדיםבברזילי
ד"ר עדנה ורדיגר קורצברט – מנהלת יחידה כירורגית ילדים

במהלךשנת2005בוצעובברזילישלושהניתוחיםמורכבים
בפגיםוילודים,שבעברהלארחוקהיומועבריםלבתיחולים
אחרים:
.1התינוקשנולדבמועדללאאבחוןטרוםלידתישלבעיה
כלשהי.במחלקתתינוקותהופיעוהקאותמרתיותובבליעת
בריוםאובחנההצרותבתריסריון.התינוקנותחבאופןדחוף,
נמצאו הדבקויות מולדות באזור סוף התריסריון שגרמו
להצרות.ההידבקויותשוחררו,המעברלאורךמערכתהעיכול
נמצאתקין.המהלךלאחרהניתוחבפגיההיהתקיןוהילד
שוחררלביתוכשהואיונקבאופןתקין.
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בנקהדם

 .2תינוק נולד עם איטמות נמוכה של פי הטבעת.
בגיל יום עבר התינוק ,ניתוח יצירת פי טבעת חדש
)אנופלסטיה(בהרדמהכללית.המהלךלאחרהניתוחהיה
תקיןוהתינוקבביתו,ממשיךבמעקבמרפאהכירורגיתילדים
להרחבותפיהטבעתהחדש.
.3פגיתנולדהעםאבחנהטרוםלידתיתשל,TRIPLE BUBLE
המצביעהעלחסימהמולדתבמעיהצם)ג'ג'ונום(.הפגית
נותחהבגיליום,בניתוחנמצאהבעיהנדירהנוספתבאספקת
הדםלמעי.המעיהפגוםהוסרבהצלחהוכיוםהתינוקתיונקת
בביתה.
זוהפעםהראשונהשהתבצעובמרכזנוניתוחיםכאלובילודים.

נפתחמרכזלטיפול
בורידים

מרפאתטייזקס
משולבתבטיפתחלב

ד"ר בוריס יופה – מנהל מחלקה כירורגית וכלי דם

יעל ארבלי – מפקחת מחוזית

בעייתהורידיםנפוצהביותרבקרבהאוכלוסיהבכללוהנשים
בפרט.גורמיהסיכוןלמחלההינםהריונותחוזרים,עמידה
ממושכתעלהרגלייםועבודהפיזיתקשה,כאשרכמובןברקע
קיימתבעיהתורשתיתבדופןהוריד.

המרפאההראשונהבארץששולבהבתחנתטיפתחלבד'
באשדודחוגגתיוםהולדתארבע.

קיימיםבעולםהרפואהמספרפתרונותלבעיהזו:
.1

אגידהאלסטיתאוגריבתגרבייםבתקופתההריון,לנשים
העובדותבעמידהובעבודהפיזיתקשהובזמןפעילות
גופנית,לרבותהליכהאושחייה.

.2

טיפוליםבעזרתהזרקות.

.3

ניתוחים.

בשלשכיחותגבוההשלדליותהורידים,מצאנולנכוןלרכז
אתמגווןהטיפוליםתחתקורתגגאחת,במרכזלטיפולבורידים
שהחללפעולזהמכבר.תחתפיקוחרופאיםמומחיםלכירורגיה
שלכליהדם,מתבצעותבמרכזלטיפולבורידיםבדיקותלא
פולשניותשלמערכתהורידיםהעמוקהוהשטחית,ניתןיעוץ
באשרלמניעתהתפשטותהמחלהומבוצעמגווןהטיפולים
הקייםהיוםבעולםהחלמזריקותשלחומרהטרשה,זריקות
חומר הטרשה מוקצף בהכוונת בדיקה על שמעית וכלה
בהשמדת וריד לא ספיק  בדליות בעזרת אנרגיית לייזר.
הפעולותהללומתבצעותבאלחושמקומיבשיטהאמבולטורית
והצורךבשיטתטיפולזואואחרת,נקבעע"ימומחהבכירורגית
כלידםלאחרבדיקהקליניתוהדמייתיתשלהמטופל.

לפניכןקיבלואתהשירותמחוץלמחוז,בבתיהחוליםבתל
השומרוסורוקה.הפעילותכללהרקלקיחתבדגימותדם
ובוצעהעלידיטכנאים,עובדימעבדהאואחיותמהמערך
המקומי.
במסגרתפעילותהמרפאהבטיפתחלב,האחיותהרחיבואת
השירותגםלמניעתמומיםבאמצעותנטילתחומצהפולית,
הכוונהלבדיקותסינוןגנטיות,הפנייהלמעקבבטיפותחלב
והרשמהלקורסיהכנהללידהוהורות.
מעברלשיפורבנגישותהשירותאלהלקוחות,פעילותזו
מדגימהאתהיתרוןהרבבשילובהשירותבתוךטיפותהחלב,
עםהתייחסותמקצועיתכוללניתשלאחיותבריאותהציבור.
דגםמוצלחזהשבוהיינוחלוצים,הועתקבכלהמרכזים
שפעלובארץוכיוםהםמשולביםבטיפותחלב.
בראייה של מניעה כדאי לחשוב על הרחבת השירות
לאוכלוסיותנוספותבמסגרתייעוץטרוםהריוניכגון,תלמידי
תיכוןיא-יב,סטודנטיםואחרים.

פרטיםנוספיםניתןלקבלמד"ריופה,מנהלהמח'הכירורגית,
טלפון.08-6745656

מטופלתדיאליזה
ילדהבן
מזל אזולאי – אחות אחראית ,מכון נפרולוגי
שנת2006נפתחהבסימןחיוביבמכוןהנפרולוגי.
בחודשיולי2005בישרהמטופלתעלהריוןספונטני.מדובר
במטופלתבת37המבצעתדיאליזהמזה16שנים,נשואה1+
שניסתהשניםרבותלהרותללאהצלחה.

צילוםהיולדתעםבנה

הפנייתהמטופלתלמרפאהלהריוןבסיכוןגבוה.

צוותהמכון,בראשותושל פרופ' יורםיגיל מנהל המכון,
ד"רוקסלראלכסנדר,הרופאהמטפלשליווהאתהמטופלת,
מזלאזולאיהאחותהאחראית,פנינהאליהוהאחותהאישית,
ד"רסימוןשנהב,מנהלהיחידהלהריוןבסיכון,וכלהצוות במהלךההריוןהמטופלתאושפזהמספרפעמיםביחידה
הסיעודיבמכון,נרתמולמשימהשעיקרהשמירהעלהמטופלת להריוןבסיכוןגבוהלשםמעקבוטיפולבהתאם.מספרימים
והעוברהנישאברחמה.
לפנימועדהלידהאושפזה,ולשמחתנו,בתאריך09.01.06
התקיימוישיבותצוותתכופותונבנתהתוכניתטיפוליםשכללה :ילדההמטופלתבשבוע,35בניתוחקיסרי,בןזכרבמשקל
2.5ק"ג.הבשורהגרמהלסיפוקרבבקרבהצוותבמכון.
ביצועדיאליזהלעתיםתכופותיותר.
התחושההקולקטיביתהינהשנולדבןלצוותהנפרולוגי.
איזוןקפדנישלהפרמטריםהחיונייםהקשוריםבמטופל
דיאליזה.
תמיכהוהפחתתחרדהעלידיהצוותשנחשףלמצוקה
הרגשיתבההייתההמטופלתבתקופתההריון.
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בטיחותבברזילי
הבטיחותבברזילי

בטיחותבברזילי

בטיחותבברזילי

הבטיחותשלךהאיכותשלנו
בטיחותבבר
בטיחותבברזילי

למודעותהעובדיםבתחומיהבטיחותהשוניםהשפעהישירהעלאקליםהבטיחותהארגוני,הגדלת
המודעותתוביללצמצוםתאונותעבודהומחלותמקצועולסביבתעבודהבטוחהיותרלעובדיהמרכז.
פינתבטיחותזובעיתוןברזילימהווהבמהלחשיפתפעילויותרבותהנעשותבתחוםהבטיחותבמרכז
הרפואיברזילי.
"לעולםלאתדעמהמנעת,אךמהכואבתהתובנה
מהלאמנעת)"...צביקהבר–דרור(

מסירתמידעלעובד:ספרבטיחות
האדםהעובדהואהמשאבהיקרביותרשלמקוםעבודתו.כל
ציודויהיההיקרוהמשוכללביותר,זקוקלידעולמיומנותשל
האדםלתכנון,להפעלה,לתחזוקהולייצור.
נקיטתשיטותואמצעיםרביםמאפשריםלשמורעלחייו
ובריאותושלהעובד.אחדהאמצעיםהיעיליםביותרהוא
מסירתמידעוהדרכתעובדבדברהסכנותהקיימותבמקום
העבודה.
המחוקקראהזאתלנגדעיניו,וכדילשמורעלבריאותווחייו
שלהעובדקבענורמותמחייבותבצורתחוקיםותקנות,אשר
מהוויםאמצעייעיללמניעתסיכוניםופגיעהבבריאותוובחייו
שלהעובד.
לראשונההוכןספרבטיחותזההכוללתקנותעםביאורים
והסבריםבמטרהלהסבירלעובדולמנהלוולהדריכםבדבר
הזכויותוהחובותלמעןהשמירהעלבטיחותוועלחייושל
העובד.

הדף הראשי של האתר לבטיחות

הצגה":ליזהלאיקרה"
בנובמבר2005הועלתההצגתהבטיחות"ליזהלאיקרה".
בהצגהנכחוכ100-עובדים)מסקטורהסיעוד,הפרא
ומנמ"ש(.ההצגההינההצגתיחידהמספרתאתסיפורו
)האמיתי(שלמנהלשהיהאחראילתאונתעבודהחמורה,
שבגינההואנכלא.ההצגהממחישהכיצדאובדןתשומת
לבלשנייהבודדתהורסתחייםשלמים.
ההצגההנהצעדמשליםליוםעיוןלמנהליםשדןבסוגיות
שונותבאחריותמנהליםבתאונותעבודה.ביוםהעיון
נכחוכ80-מנהליםמןהסקטוריםהשונים.

לדיווחעלמפגעבטיחות-אנאהתקשרולטלפוניםפנימיים:
5443,5802אושלחופקס'.5972
מחלקתבטיחותפיתחהאתראינטרנטבטיחותONהמכיל
אתכללנהליהבטיחותוקישוריםלאתריבטיחותמובילים.

בקרוביפתחהאתרבכתובת:
www.barziweb.co.il/tzachi/eguide
קהלבהצגה"ליזהלאיקרה"
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בטיחותבברזילי

בטיחותבברזילי

בטיחותבברזי

בטיחותבברזילי

בטיחותבברזילי

בטיחותבברזילי

בטיחותבברזילי

מינויחדשליו"רוועדתבטיחות
זהירות

לועדתהבטיחותבמרכזהרפואיברזילינועדתפקידמרכזי
וחיוניבהבטחתשלומוובטחונושלהעובדוקידוםעניני
הבטיחותבמרכזהרפואיברזילי,עלכלשלוחותיו)לשכת
הבריאות,ביה"סלסיעוד(.

מבדקלוגיסטי
בחודשדצמברנערךבביתהחוליםמבדקאיכות-בטיחות
רפואיתובטיחותלוגיסטיתבבתיחוליםכללים.הצוותשמונה
מטעםביה"חללוותאתהמבדקהיהד"רלוי,מנהלמח'
הרדמה,גב'דליהכץ,אחותאפידמיולוגית,מרפטריקבניטה,
מהנדס אחזקה ראשי ומר צחי כהן .הערכות ראשוניות
מאותתותעלתוצאותמצוינותלברזילי.

לאחרסיוםשלוששניםבתפקידיו"רהוועדהנפרדתוועדת
בטיחותממרפטריקבניטה,מהנדסאחזקהראשיומקבלת
בברכותאתיובלבןמרדכי,ס/מנהלאדמיניסטרטיביכיו"ר
וועדתבטיחותהחדש.
לדיווחעלמפגעבטיחות-אנאהתקשרולטלפוניםפנימיים:
5443,5802אושלחופקס'.5972

הפנינג היגיינה וטיפוח החן במחלקה הפסיכיאטרית
משה רוטשטיין – אח אחראי מחלקה פסיכיאטרית

ההפנינגהתקייםבחודשפברוארבמחלקה
והיווה יום של פינוק וכיף למטופלים
המאושפזיםבאשפוזמלאובאשפוז-יום.
ביוםזהשמנודגשעלהסברהלגביחשיבות
ההיגיינהוהדרכהכיצדלשמורעלהטיפוח.
הפנינגההיגיינהוטיפוחהחןכללתחנות
בהםנהנוהמטופליםמטיפוליםוטיפוחים
שונים:תספורתלגבריםע"יהספרוצוות
מספרת אדולף ,איפור לנשים ,טיפוח
הציפורניים ,תסרוקות לנשים ותחנת
בישוםלגבריםונשיםכאחד.
הפנינג הטיפוח מהווה התחלה חגיגית
לנושאאשראתחשיבותונשמרבמחלקה.
לאחרההפנינגיוכלוהמטופליםלהמשיך
וליהנותבאופןיומיומיממוצריהטיפוח.
מוצריהטיפוחימשיכולשרתאותםבפינת
טיפוחבמחלקהעלמנתשיוכלולשמראת
ההיגיינה והטיפוח כדרך-חיים.

"שקרהחןוהבלהיופי"הגםשלאבתרבות
הזוהרעסקינן–לטיפוחאישיולשמירהעל
היגיינהישהשלכותרבותוחשובותעלתחומים
שוניםביניהםהעלאתתחושתהערךהעצמי,
השתלבותבחייהחברה,שיפורהדימויהאישי
ושמירהעלהבריאות.
מחלותהנפשהשונותבחלקןמתבטאות
לעיתים גם ע"י סימנים שליליים.
סימניםשלילייםכולליםביןהיתרצמצום
רגשיוירידהבתפקודהאישישלהחולה.
עקבכךנוצרתהזנחהשלתחומיםשונים
וביניהם תחום ההיגיינה וטיפוח החן.
החשיבותהרבהשאנורואיםבכך,הובילה
אותנו להחלטה לקיים במחלקה
הפסיכיאטריתהפנינגהיגיינהוטיפוח-חן.

יוםטיפוחבמחלקההפסיכיאטרית
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שבועבריאותהנפש

בריאותהנפש

שבועבריאותהנפש

שבועבריאותהנפ

שבועבריאותהנפש
משה רוטשטיין – אח אחראי מחלקה פסיכיאטרית

שבועבריאו

שבוע בריאות הנפש

שבוע בריאות הנפש בארץ התקיים
בנובמבר .בברזילי  ציינו שבוע זה ביום
ראשון.6.11.2005
ההכנות החלו כשבועיים לפני המועד.
המטופליםהכינופוסטרים,פליירים,אספו
עבודותאומנותשהוכנועלידם,אפועוגיות
והכינועציציצמחיםבחממההטיפולית
החדשהבביה"ח.
המטופליםבשיתוףהצוותהתגייסולפרסום
יוםזהבכלביה"ח.חילקנו-מטופליםוחברי
הצוותפלייריםוהזמנות
בשלושהסבביםבכלמחלקותביה"ח
ובמכונים.
ביוםזההפעלנובזאר-הפנינגברחבת
הכניסה לביה"ח .הציגו את עבודותיהם
מטופליםמעמותתאנושמאשקלוןושדרות
ומעמותתגווניםמאשקלון.

יוםעיוןבפסיכיאטריה-עבודותאומנותשלהמטופלים

כמוכן,הציגואתעבודותיהםמטופליםמהשרותהפסיכיאטרי
באשקלון-מחלקתהאשפוז,מסגרתאשפוזיוםמחלקתי
ומרפאתיושתיהמרפאותהנוספותמקרית-גתומשדרות.
הוצגומגווןרחבמאדשלעבודות-ציורים,שעונים,צמחי
בית,מחזיקימפתחות,בובות,תכשיטים,עבודותסריגה,דברי
מאפה,עבודותרקמה,כליםמיוחדיםלהגשה,תליונים,חוברות
מתכוניםועוד.אתכלהעבודותשהוצגוניתןהיהלקנות.
בכניסהלמתחםהבזארחולקוע"יהמטופליםפרחיםלכל
המבקרים.פרחיםאלונתרמוע"יאנשיםטוביםבאמצעהדרך...
במתחם הכניסה לביה"ח הוצגו הפוסטרים שהוכנו ע"י
המטופלים בנושא הסטיגמה והצורך בהפחתתה ,ודרכי
התמודדותשלמטופליםעםנושאזהועםמחלתםועוד.
חווינושיתוףפעולהחיוביעתעמדנומטפליםומטופליםזה
לצדזהוהמטופליםהציגואתעבודותיהםומכרוחלקמהם.
קבוצהנוספתשלמטופליםחילקהסטיקריםופלייריםשנשלחו
אלינוע"יאורנהמעמותתב"נפשנו"אשרכיבדהאותנוגם
בנוכחותהבאירועזה.
עובריםושבים,מבקרים,אורחים,מטופלים,בנימשפחותיהם,
עובדיביה"חואףמנהלביה"חשנכחבאירוע,כולםציינואת
האווירה החיובית ,עושר המוצגים וחשיבות הפעילות.
ביוםזהקיימנושנימפגשיםמקצועייםבאולםההרצאות
המרכזיבבי"ח.מפגשיםאלההיומיועדיםלעובדיהמרכז
הרפואי.
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במפגש הראשון "במקום שבו נגמרות המילים מתחילה
האלימות"הציגוד"רפיבןגאורגיו-רופאמתמחהבמחלקה
הפסיכיאטריתומראיילעורב-אחמביה"חהפסיכיאטרי
בבאר-שבע .בפגישה הוצגו רעיונות ,תיאוריות ומספר
אסטרטגיות התמודדות עם התפרצות אלימות מקרב
חוליהנפש.
הוצגודוגמאותלניבויוזיהוימוקדםשלפוטנציאלאלימות
ע"יהתבוננותבשפתהגוףעלמגווןהאפשרויותוהקשה
לשפתהדיבורולתכניםמבשריאלימותאפשרית.
מפגששניעסקבקשרשביןהגוףלנפש.כותרתהמפגשהייתה
המאבקהמשותףלהחלמה-פסיכולוגיהקליניתורפואה.
קבוצתפסיכולוגיםמהשרותשלנוהציגומקריםבהםנדרשו
לייעוץוטיפולבמחלקותביה"חהשונות.ביןהיתרהוצגה
עבודהאשרבהחולהמטיפולנמרץנשימתינגמלמהנשמה
בעזרתטיפולקוגניטיביהתנהגותי.
השתתפו כ 60-משתתפים ממחלקות ביה"ח השונות
וסטודנטיםמביה"סלסיעוד.
קיבלנו הדים חיוביים מאד מכל המשתתפים במפגשים.
המטופליםאשרלקחוחלקבארגוןוההוצאהלפועלשליום
זהדיווחושנהנומאד.
ארגוןוקיוםיוםזהבמרכזהרפואישלנובמסגרתשבוע
בריאותהנפשהיווהנדבךחשובבחיבורשביןגוףונפשכמו
גםחיבורהפסיכיאטריהלכללמחלקותביה"חולאוכלוסיה
בכלל.

שפעתהעופות

שפעתהעופות

שפעתהעופות

עתהעופות
שפעתהעופותהגיעהלישראל
שפעתה

שפעתהעופות

שפעת העופות במחוז אשקלון
ד"ר מיכאל גדלביץ – רופא אזורי
בתאריך16/5התקבלההודעהעלכךשישנםלוליםעםתמותת
תרנגולי הודו בשני ישובים במחוז דרום   -חבל אשכול.

אוהלבידוד

הערכותהמרכזהרפואילטיפול
בשפעתהעופות
ד"ר אמיל חי – סגן מנהל המרכז
שפעתהעופותהכתהארצותרבותבעולםוהיהברורכיתגיע
גםלישראל.משרדהבריאותהכיןמבעודמועדאתבתיהחולים
לאפשרותשלהתפרצותהמחלהבישראלע"יתדריכיםוכתיבת
נהליםלתרחישיםהשוניםוערךביקורותלבדיקתמוכנותבתי
החוליםוהצוותיםהרפואייםלטיפולבאירועשלהתפרצות
המחלה.כולנוקיווינושהנהליםשהוכנויישארועלהנייראך
לאהופתענוכשההודעהעלזיהויהמחלהפורסמהבתקשורת.
מיידאחריקבלתההודעההראשונהעלזיהויהמחלההחל
ביתהחוליםלהתארגןלאפשרותשלקליטתחוליםחשודים
להידבקותבמחלתשפעתהעופות.נהליםרועננו,הערכות
נבדקווהצוותיםהרפואייםהודרכולשמורעלערנותיתר.
ההודעהעלהגעתחולהחשודנגועשפעתהעופותלאהפתיעה
אתהצוותים.מיידעםקבלתההודעהנפרסוערכותההתמגנות,
צוותיםייעודייםנקראומהביתוהודעהעלהפעלתחדריבידוד
נמסרהלמחלקות.צוותממוגןקיבלאתהחולה,ערךלובדיקה
גופניתודגימותדםומשטחיםלתרביותנלקחולזיהויהנגיף.
החולההועברע"יצוותממוגןלמחלקההפנימיתשםשהה
בבידודתחתהשגחהעדשהתקבלההתשובההמרגיעהבשעות
המאוחרותשלהלילהשהואאינוחולהבשפעתהעופותאלא
בשפעתפשוטה.

צוותלשכתהבריאותשלמחוזדרוםיצאמיידלשטחלבצע
איתורמגעיםולתתטיפולמונע.בהמשךלכך,גםבמחוזשלנו,
מחוזאשקלון,התגלתההמחלה-למחרת,ב,17/5-קיבלנו
הודעהבשעותהבוקרעלכךשלולבמושבשדהמשהחשוד
כנגועבמחלה.ישבמקוםכבריומייםתמותהשלהעופות,
אשרהתקדמהבמהירותעצומה.ישלצייןשבעופותזוהתמונה
הקליניתהעיקרית-מחלהקשהביותרשמתקדמתבמהירות
גדולהוגורמתלמותהעוף.צוותלשכתנויצאלמושב,איתר
אתכלהאנשיםשעבדובלולהנגועונתןלהםטיפולמונע-
עודבאותוהיוםבמהלךערב-לילה.מדוברבחקלאיבעלהלול
והפועליםשלו.הטיפולהמונעכללמתןתרופתתמיפלו,אשר
מעכבתאתנגיףהשפעת.למחרת,במהלךהשבת,החלוגם
פעולותשלהשירותיםהוטרינרייםבמשרדהחקלאות,במטרה
להפסיקאתהאפשרותשלהתפשטותהמחלהבלוליםאחרים
באזור.נכוןלהיום,22.3.2006,כברלמעשההושלמההמתה
שלכלהלוליםבמושבשדהמשהוברדיוס3ק"מ.לשכת
הבריאות מנטרת את מצב הבריאות של כל העובדים
שמשתתפיםבמבצעהסילוקשלהלוליםומספקתמתןטיפול
מונעלפניחשיפהבמידתהצורך.ישלהדגיש,שמהירותויעילות
בפעילותצוותיהלשכההתאפשרורקבגללהעבודההמהירה
והמקצועיתשלהאחיות,אשרמורגלותלהיענותלאירועים
חריגיםבכלשעותהיממהבכליוםבשנה.מערךזהשלתגובה
אפידמיולוגיתמיידיתנמצאהיוםבסכנהקשהלאורהכוונות
שלצמצוםהשרותלבריאותהציבור.

התפשטותשפעתהעופותבארץנראיתתחתשליטהאךאנשי
הרפואהלאנחים.האגףלשעתחירוםשלמשרדהבריאות
תרגלאתביתהחוליםבפריסתאוהלבידודניידלמקרההצורך.
עובדיהמחלקההטכניתשלביתהחוליםבסיועצוותמהאגף
לשעתחירוםפרסואתהאוהל,לצורךהתרגול,במחלקתנשים
ושרהבריאותומנכ"למשרדושהגיעובמיוחדלבדיקתהאוהל
הביעואתשביעותרצונםמהאוהלואתתקוותםשזהיישאר
בגדרתרגילבלבד.
תושביאשקלון,קריתגת,שדרותוכלהנפהיכוליםלהיות
רגועיםשביתהחוליםערוךומוכןלכלתרחיש.גםאנחנו
מצטרפים לתקווה שהכול יישאר בגדר תרגיל בלבד.

בגדיהמגןמפניהשפעת
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קידוםהבריאות

םהבריאות

שיפוראיכותהטיפול

שיפוראיכות

קידוםבמערכותהבריאות
ושיפוראיכותהטיפול שיפוראיכות
שיפור איכות הטיפול

שבועב

הכנס השנתי הבינלאומי של המכון האמריקאי לקידום הבריאות
)The Institute for Healthcar Improvement (IHI
ד"ר עדנה ורדיגר קורצברט מנהלת יחידה כירורגית ילדים

בכנסהציגוד"רחיוגב'אסתיפאראתהאפליקציהוהשימוש
בה.לצורךכךתורגםכלתוכןהאפליקציהלאנגליתוהתקיימה
הדגמהשלהשימושבאפליקציהבאמצעותמחשבנייד.רופאים
ואחיות שהשתתפו בכנס ,ובמיוחד הנציגים של המכון
לבטיחותמטופליםבאנגליה,הביעופליאהעלהרעיון,על
פשטותהתוכנהוהעלותהאפסיתשלהוביקשומידעמפורט
עלתהליךבנייתהאפליקציה.
המשתתפיםציינושקיימותתוכנותיקרותמאודשלאודווקא
עונות לצרכים והרעיון שלנו נראה להם זול ומוצלח.

ד"ראמילחי,סגןמנהלהמרכזהרפואיואסתיפאר,סגניתאחות
ראשיתבכנס

המכוןהאמריקאילקידוםהבריאות,IHI,הינומרכזיוקרתי
בינלאומישעוסקבתוכניותלקידוםושיפורהבריאותבארה"ב
ובעולם.מנהליוועובדיומעורביםבתוכניותשונותשלשיפור
איכותבמערכותבריאותשונותבעולםמחוץלארה"בכמו
אנגליהוארצותאירופהאחרות.
המכוןמקייםמדישנהכנסבינלאומיגדולבומציגיםנציגים
מארצותשונותתוכניותופעולותשיפורלקידוםהבריאות
ושיפורהאיכותברפואה.
הכנסשל2005התקייםבחודשדצמברובוהשתתפוכ5400-
איש מ 45-ארצות .מבין כל עבודות הפוסטר נבחרו 20
פוסטרים בלבד להצגה במושב מיוחד של הכנס ,ביניהם
הפוסטרשל
המרכזהרפואיברזילי,היחידממדינתישראל.
ד"רחיאמיל,סגןמנהלהמרכז,וגב'אסתיפארבר-יוסף,
סגנית מנהלת הסיעוד ,הציגו את הפוסטר בנושא ניהול
הסיכונים.בפוסטרהוצגפיתוחאפליקציהחדשהעלבסיס
שלתוכנתmicrosoft accessלהקלדתכלנתוניהאירועים
המדווחיםליחידהלבקרה,איכותוניהולסיכונים.האפליקציה
פותחהע"יצוותהיחידה,ד"רחי,אסתיפארומרכהןצחי,
מהנדסתעשיהוניהול,חברביחידה.האפליקציההביאהלכך
שמידערבוחשובהתקבלובאמצעותהניתןלבצעניתוח
נתונים,הצלבתוהשוואתנתונים,מדדיאיכות,קבלתהחלטות
ועודאפשרויותרבותנוספות.
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הקבוצהמסינגפורהציגהרעיוןיפהלהקטנתהסיכוןלנפילת
מטופלים.צוותהסיעודהגדיראתהחוליםשנמצאיםבסיכון
לנפילותוהדביקמדבקהעםתמונהשלעץדקלנוטהלצדעל
מיטתהחוליםהללו.הרעיוןהביאלערנותיתרשלהצוות
הרפואי ולהקטנת אירועי נפילת מטופלים .ואם בנפילת
מטופליםעסקינן,הסקנומהתוכנהשלנושמספראירועי
נפילתמטופליםל1000-ימיאשפוזבמרכזהרפואיברזילי
הואנמוךלעומתהדיווחיםבעולם1.4,אירועיםאצלנולעומת
4אירועיםל1000-ימיאשפוזבממוצעבעולם.
בנוסףלהצגתהפוסטר,תוכניתהכנסנגעהבהיבטיםשונים
שלבטיחותמטופלים,מניעתטעויות,מניעתזיהומיםוניהול
הסיכונים.במהלךהכנסהשתתפהאסתיבקורסמרוכזשל
יוםאחדבנושאבטיחותמטופלים,בולמדהטכניקותחדשות
להקטנת טעויות בטיפול תרופתי ,מניעת זיהומים ועוד.

המערךהקרדיולוגיבמרכזרפואיברזילי
פרופ' עמוס כץ ,מנהל המערך הקרדיולוגי
להלןתקצירשלמבנההמערךומתווהבסיסילאןנשואותפנינו.
מחלותלבוכלידםהינםגורםהתחלואהוהתמותההעיקרי
בעולםהמערבי.התפתחותגדולהחלהבמניעה,אבחוןוטיפול
במחלותאלובשניםהאחרונות.
המניעהוהטיפולבמחלותלבוכלידםהיהתמידבראשמעיניו
שלהמרכזהרפואיברזילי.
המערךהקרדיולוגישםלפניומטרהלהמשיךלפתחולשפראת
איכותוהיקףהטיפולהמוצעלמניעהוטיפולבמחלותלב
וכלידם.
המערךהקרדיולוגישםלעצמומטרהלמתןשרותקרדיולוגי
איכותי,חדשניועדכנילקהילה,הןבשלבהאישפוזיוהןבשלב
האמבולטורי.המוטיבהינומתןכלהשרותהקרדיולוגילקהילה
באיכות,חדשנותוזמינותגבוהה.
להלןתיאורשליחידותהמערך,תפקודםוכיווניהתפתחות
עתידיים.
המערךכוללמספריחידות:
 .1יחידות האשפוז
היחידהלטיפולנמרץלבהכוללת8מיטותאשפוזהנותנת
מענהלמצביםהדחופיםברפואתהלבכגוןאוטםשרירהלב.
בקרוביפתחועוד6מיטותאשפוזקרדיולוגיותאשרישמשו
לרווחתהחולים.
 .2היחידה לקרדיולוגיה פולשנית
עוסקתבאבחוןוטיפולפולשניבחולים,דהינוצנתורים
אבחנתייםוטיפוליים.היחידהמטפלתבחולימאושפזים
כוללחוליםבשלבהחריףשלאוטםשרירהלבומבצעת
פתיחהשלעורקיםחסומיםבשלבאוטםשרירהלב,וכן
חוליםאמבולטוריים.ביחידהנעשהשימושבטכנולוגיות
חדישותוציודמתקדם.היחידהתרחיבאתהקףפעולתה
ומגווןהשירותיםשתספקלמאושפזיםולקהילה.
 .3יחידה לאלקטרופיזיולוגיה
מטפלתבאבחון,טיפולוריפויהפרעותקצב,עוסקתבנושאים
החדשנייםשלהתחוםוכברעתהמיישמתאתכלהחידושים
בשטחעתירטכנולוגיהוחידושיםזה.בעתידהקרוביופעל
במלוא ההיקף חדר לפעולות אלקטרופיזיולוגיות.
 .4היחידה לקרדיולוגיה לא פולשנית
בדיקותאקושלהלב-ליחידהצוותרפואימיומן,וכן
ציודחדשניביותרהכוללאקותלתממדי.ציודהנמצא
במספר מועט של בתי חולים בארץ ואנו נתברכנו בו.
בדיקות לא פולשניות שונות לאבחון והכוונת טיפול
בחולי לב וחולים בסיכון למחלות לב תוך שימוש
באמצעיהדמיהחדשנייםכוללאקותלתממדיבמאמץ.
בעתידעםרכישתמכשיר C.T.חדשלביתהחוליםניתן
יהיה לבצע בדיקת "צנתור וירטואלי" בציוד חדשני
ומוביל.
 .5קרדיולוגיה גרעיניתבשיתוףעםמכוןהאיזוטופים.
 .6מרפאות הלבימשיכואתפעילותןוירחיבואתשרותיהם.
קיימותמרפאותבתחומיםשונים:
מרפאתלבהאישהמרפאתקוצביםמרפאתהפרעותקצב-מרפאתצנתורים

מתוכננותמרפאותבתחוםאיספיקתהלב,מרפאהלאבחון
וטיפולבחוליםעםהתעלפות.
 .7מתוכנן פתיחת שרות למניעה ושיקום של חולי לב
לאחראירועלבבי,לאחרצנתורוניתוחלב.
 .8יחידת המחקרים המערךימשיךבפעילותמחקרים
קלינייםאשרעסקבהבעברוהגיעלהכרהבינלאומית
במיומנותו ובהשתתפותו במקרים עולמיים חשובים.
גיוסמשאבים:
הקרדיולוגיההמודרניתהינהעתירתטכנולוגיהודורשת
משאבים רבים ,בעיקר ברכישת והשמת ציוד חדשני.
המערךהקרדיולוגייקדישמאמציםגםלשטחזהכדילחדש
ולהביאאתמיטבהטכנולוגיהלביתהחוליםקשרלקהילה
קהילהרפואית:
המערךהקרדיולוגירואהחשיבותרבהבשמירהושיפור
הקשרלקהילה.הןדרךהיותומרכזמייעץלרופאיהקהילה,
בכלהרמותכוללסיועלמכוניהלבהשוניםאשרהקימו
הקופותהשונותוהןע"יעזרהבפיתוחשרותמשולב-
דוגמאאיספיקתהלב,איתורחוליםבסיכוןגבוהועוד.
פרויקטיםקהילתיים:
מתוכנניםפרויקטיםשלמניעהוטיפולבחולילבבקהילה.
לדוגמאבנייתרשתמוקדיםוחינוךהאוכלוסייהלטיפול
במקרידוםלב.בנייתדגםעירשל.safe cityדגםאשר
הוחלבישומובמספרעריםבארץכגוןרעננה,ובעיקר
בעולםsafe city.כוללחינוךהאוכלוסייה,מיקוםמכשירים
להצלתחייםוטיפולבדוםלבבקהילה.

פרופ' עמוס כץ
מנהל מערך קרדיולוגי
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דילאלימות

מניעתאלימותנגדנשים

מניעתאלימותנ

המאבקהבינלאומייוםהמאבקהבינלאומי
למניעתאלימותנגדנשים
מניעת אלמות נגד נשים

דילאלי

דילאלימ

המחלקה לעבודה סוציאלית ,בשיתוף וועדת היגוי של מעמד האישה

יוםהמאבקנגדאלימות

תופעתהאלימותנגדנשיםבתוךהמשפחההולכת
וגוברתבארץובעולם.
יוםהמאבקהבינלאומילמניעתאלימותנגדנשיםחל
בתאריך25לנובמבר.
המחלקהלעבודהסוציאליתבשיתוףעםמעמדהאישה,
ציינוהשנהיוםזהבביתחוליםברזילי,ביוםחמישי24,
לנובמבר2005בהקמתשלושהדוכנים:דוכןמרכזימול
המודיעין,דוכןבכניסהלמרפאותחוץובבנייןהאשפוז
החדש,לקראתסוףהיוםהעוברדוכןזהלכניסהשל
חדרהמיון.
מטרתהדוכניםהייתהלעלותלראשסדרהיוםאת
תופעת האלימות נגד נשים והחשיבות לטיפול בה
כשנתגלתהבהקדםהאפשריובמניעתה.
הדגשנוכיאלימותנגדנשיםהינהתופעהחברתית
הרווחתבכלשכבותהאוכלוסייה.נשיםאלונמצאות
במצוקה רגשית ,מבודדות חברתית וחשופות יותר
למחלות כרוניות ובמקרים קיצוניים אף למוות.
הצגנובכלדוכןאתשמןשל16הנשיםשנרצחובשנת
2005בלבדע"יבנימשפחתןאובניזוגןואףאפשרנו
להדליקעבורןנרותזיכרון.
בנוסף,הצגנומגווןרחבשלגורמיםטיפולייםבקהילה
ובמספרשפותשונותעלמנתלאפשרלכלאחדאו
אחתהחשופיםלאלימותפיזית,מילוליתאונפשית
לקבל סיוע ולדעת כי יש מענה לתופעה זו.
במשך3שעותבהםהדוכניםהיופעילים,הייתההענות
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שלהעובריםושבים)נשיםוגברים(אשרשאלושאלות,
לקחוחומרופלייריםותמכו.
לסיכום,תופעתהאלימותנגדנשיםאינהגזירתגורל
וניתןלטפלולמנוע.

"כל אחד מאיתנו ,יש את היכולת להתפתח ,לצמוח ,להשתפר,
להציב מטרותינו ולהתחיל במסע של הגשמת חלומותינו .אם בכלל
קיים הסוד לאושר בעולם – הרי הוא זה ,להבין כי אתה אדם
נפלא אשר יכול בעצמו להוות את נקודת ההתחלה ,כל שעליך
לעשות הוא להאמין בעצמך ולהתחיל"...
)קולין מקארתי(

עובדות יקרות,

בשמיובשםחברותיבועדתהיגוישמחותלברךאותךלרגל
יוםהאישההביןלאומי-בשנהשלבריאות,שגשוג,ויצירה.
גםהשנהכמובשניםקודמות,אנומציינותאירועיםמיוחדים:
 - 21/3/06יוםהאישהבברזיליצוייןבהרצאותמעניינות.
 תיערךתערוכתיוצריםבתחומיהפיסול,צילום,יוני
ציורוכד'שלעובדיהמרכזהרפואי.
ספטמבר  -יתקייםיוםספורט"נשיםהולכותרחוק"
נובמבר  -יצויןיוםהמאבקהבינלאומילמניעתאלימות
נגדנשים.
הצעותורעיונותנוספיםיתקבלובברכה!

בברכת חג שמח

שושסלע
ממונהעלמעמדהאישה.

יוםהסוכרת
יוםהסוכרת

יוםהסוכרת

יוםהסוכרתבברזילי
לינדה פרז – מתאמת סוכרת

יום הסוכרת

יוםהסוכרת

יוםהסוכרת

ב27-לדצמברהתקייםיוםהסוכרתהביןלאומי,זוהשנה
השניהברציפות.
ביוםזהפתחביה"חאתשעריולציבורהרחבוקייםמגוון
בדיקותלגילוימוקדםשלסוכרתוסיבוכיה.
חוליסוכרתרביםהגיעולמרפאותחוץלבדיקותרופאי
עיניים,כףרגל,נפרולוגים,נוירולוגיםואחותסוכרת.
כמוכןהוצגומבחרמוצריםושירותיםשוניםלמטופלים
שאושרועלידיהאגודהלסוכרתעבורחוליהסוכרת.
היוםהוגדרכמוצלחביותר,המטופליםהגיעו
בהמוניהם.קיבלנומהמטופליםתגובותחמות
ביותר.
מקוויםששיתוףהפעולההמתוקהזהימשיך
בכלשנהושנהויהפוךלמסורתבביה"חשלנו.

פרופ'אברהםברוכיןנבחרלנשיא
איגודהלייזריםהבינ"ל)(ISLSM

    

פרופסוראברהםברוכין,נבחרלנשיאהבאשלהאיגוד
הבינלאומי לכירורגיה ורפואת הלייזר ) (ISLSMלשנים
.2007-2009
בחירתושלפרופ'ברוכין,נערכהבמסגרתהקונגרסהבינלאומי
ה16-שלהאיגודהבינלאומילכירורגיהורפואהבלייזר,אשר
התקייםבטוקיו,יפן,בספטמבר.2005האיגודהבינלאומי,
נוסדלראשונהבתל-אביב,בשנת1975עלידיפרופסוראייזיק
קפלן,אשרפיתחלראשונהאתמכשירהלייזרהניתוחיהראשון
בעולם )ה"שרפלן"  -למעשה ראשי תיבות קפלן ושרון-
המהנדסשעזרבפיתוח(.
זהוהאיגודהראשוןוהוותיקביותר,בתחוםהלייזריםבעולם.
מאזנוסדוחברותואיגודיםרביםללייזרבמדינותשונות,כולם
משתייכיםלאיגודהגגהבינלאומי).(ISLSM
האיגודמונהכיוםאלפיחבריםבכלרחביהעולם,גםבמדינות
שאיןלהןקשריםעםמדינתישראל.פרופ'ברוכין,שנבחר
לפניכשנתייםלמזכ''להאיגוד,נבחרעתהלנשיאהנבחר.
במקבילהוארכהכהונתוכמזכ"להאיגוד,לשנתייםנוספותעד
כניסתולתפקידהנשיא.

   W
  P

עלפיהתקנון,פרופ'ברוכיןיארחבעודכארבעשנים)(2009
אתהקונגרסהבינלאומיה18-שלהאיגוד,הפעםבאילת,
עםצפילכ1000-משתתפים.
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יוםהאחות

יוםהאחות

יוםהאחות

יוםהאחותמרץ2006

האחות

יוםהאחות

      

יום האחות במוסדנו הפך למסורת,
נוכחותהשלאילנהכהןביוםזהאיתנו
הפכה גם היא למסורת .אילנה מלווה
אותנובמאבקנוהצודקלהשלמת100
התקניםהחסרים.קיווינושביוםזהנוכל
לברך על סיום התהליך .אנו מקווים
שב23.3.06-נוכללהודותעלהמוגמר
לשביעות רצוננו .מבחינתנו ,אין כאן
מקוםלמשאומתןואנומקוויםלקבלאת
כל מה שמגיע לנו בהתאם להסכמי
העבודה.
ביום האחות הוצגו פוסטרים ע"י
המחלקות :כירורגית ,אורטופדית,
אורולוגיה,מכוןגסטרו,מכוןאונקולוגי,
אשפוז יום כירורגי ,טיפול נמרץ בפג
ובילוד,טיפולנמרץלב,התאוששות,בי"ס
לסיעודומכוןנפרולוגישהוציאבנוסף
דיסקשהתכנים,המוסיקהוהזמרתכולם
שייכיםלמכון.
רמתהפוסטריםהןבתצורהוהןבתכנים

תמר דוד – מנהלת הסיעוד

יוםהאחות

משקפתרמתמקצועיותגבוהה.
ממשמחמםאתהלב.
חשובלהמשיךאתהעשייההמקצועית
בחייהיוםיוםולשלוחאתהפוסטרים
לכנסיםארציים.
"מטפלים במטפלים"
ביוםחמישיבנוסףלהפנינגשלמכירות
וקניותקיימנומערךשלטיפוליםתחת
הסיסמא "מטפלים במטפלים".
הרעיון כולו שייך לגבזו רחל ,אחות
אחראיתבטיפולנמרץלב,שפנתהבעבר
עם ההצעה שנקבל חדר קבוע כדי
לטפלבמטפלים.
מישכלהזמןנותן,צריךלקבלולהתמלא
אנרגיהחדשהכדישיוכלולהמשיךולתת.
לרחלגבזווצילהבוסקילהמטיפולנמרץ
לב,ג'נירונדמיולדות,ורדהברמןמבי"ס
לסיעודואסתיהברמןמ"מכלול",תודה
מיוחדת על שתרמו מזמנן וטיפלו
באחיות.מכללתמכלולבראשותהשל
אילנהדורון,תרמהליוםזהאתמיטות
הטיפול.
עבודת הסיעוד
הסיעודמהווהנדבךחשובבקיוםהארגון
ובהשגתמטרותיו.כלאחדואחתמהצוות
הסיעודיהוכיחבגרותמקצועיתואחריות
אישיתכלפיהארגוןכאשרלמרותהעומס
והקשיים היום יומיים תרמו להשגת
המטרות.
למרותהקיצוץבמשאביםהצוותהסיעודי
תרםלהעלאתהתפוקותוההכנסותבשנה
שחלפה .והחשוב מכל ,הצוות שילב
מקצועיות ואנושיות ובזה גדולתו.

יוםהאחות
יוםהאחו

הסיעוד מהווה צומת מרכזית וחוליה
מקשרתבמפגשביןהמטופלומשפחתו
לביןשותפיהתפקידהמעורביםבטיפולו.
העשייההמודרניתמגוונתומורכבתמאוד
ומחייבת אחריות ומקצועיות ברמה
גבוהה.
תודה ,תודה ושוב תודה
אביפרץושארחבריהוועדשפועליםכל
השנה לטובת החברים והארגון תרמו
רבות לקיומו של יום האחות והערב
המהנה.
צוותמשרדאחותראשיתתרםבייעוץ,
הדרכהוהצבתהפוסטרים.
תודהלתמילאורשתרמהאתהכיתה
ולדליהזערוראםהבית,לכלאנשימינהל
ומשק שעזרו בכל מה שהתבקשו,
לרופאיםולמנהליהמחלקותשחלקועמנו
את היום והשתתפו עמנו בארוחות
המחלקתיות.

   

הספורטיאדהה–25
סימון סביר – רנטגן
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גםהשנהנערכומשחקיהספורטיאדהבאילת.זהואירועיפהומיוחד
אשרמפגישעובדיםספורטאיםמכלהארץתוךכדיהפגנתעוצמה
ורוחספורטיבית.בספורטיאדההשתתפוקבוצתכדורסלוקבוצת
שחמט.
נבחרתהשחמטשלהמרכזהרפואיברזילימורכבתמד"ראורלנסי
אלפרד-נוירולוגיה,ד"רפולישוקאיליה-פנימיתד',ד"רנמץ
אנטולי -המוטולוגיה ,ד"ר שנקר אלכסנדר  -נוירולוגיה,
ביטוןיעקב-רנטגןוסבירסמיון-רנטגן.
נבחרתהשחמטזכתהבגביעבמקוםהשניאישי-ד"ראורלנסקי.
בהזדמנותזואנומודיםלד"רשרףמנהלהמרכז,מראיתןכהןאמרכ"ל
המרכז,גב'כהןניצהמנהלתמשאביאנוש,גב'רימונהאלבזמנהלת
רווחהוכמוכןלוועדהעובדיםמנהלומשקופרארפואיים.לכולםחן
חןעלעזרתכםוהרבהתודה.

טקסקריאתאולםהרצאות
עלשםד"רמליאהליז"ל

   UK
W

דבריםלזכרה
ד"רשרףמנהלהמרכז,משפחהוחבריםשלמלי,מוריורבותי.
איןכמוהמחווההזאת,שלהנהלתביתהחולים,לקרואלחדר
ההרצאותעלשמהשלד"רמליאהלי,כדילבטאאתההערכה
לפעילותההעקביתוהברוכהמאודשלמלי,בהוראתסטודנטים
סטז'ריםוהצוותהרפואיבכלל.שמושלאדםאיננופרטטכני
בלבד.הואמבטאאופי,נושאמאוויים,כפישכותבתהמשוררת
זלדהבשיר:לכלאישיששם.
"לכלאישיששםשנתןלואלוקיםונתנולואביוואימו.לכל
אישיששםשנתנולוקומתוואופןחיוכוונתןלוהאריג.לכל
אישיששםשנתןלוהיםונתןלומותו".האדםמקבלשם
מידעםלידתו,אךבמשךחייוהואממשיךלבנותאתשמו
ולצקתלתוכומשמעות.רקעםמותושלהאדםמקבלהשם
אתמלואמשמעותו.
כךאנומוצאיםכבראצליעקבאבינו,העומדלפניסיוםחייו
וביודעואלוניסיונותמצפיםלצאצאיובמצריםאחרימותו,
הוא קורא לבני יוסף ,בנו האהוב ומברך אותם בברכה
המפורסמת":המלאךהגואלאותימכלרעיברךאתהנערים
ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק".

אתד"רמליאהליפגשתילראשונהב1982-בארוחתערב
בביתו של פרופ' פיטר ורדי שהיה אז מנהל בית החולים.
הוזמנתיאזכסגנוהחדש,שבאלעזורלהריםאתהמשימההכבדה
שלהעמדתהמרכזהרפואיברזיליעלפסיםחדשיםמודרניים
יותר.
מלי הגיעה לשם גם כן ,והוצגה בפני כאחת המתמחות
המוכשרותוהנחמדותשלמחלקתילדיםשהוקמהע"יפרופ'
ורדיבשעתו.
מליעשתהעלימהתחלהרושםשלבחורהעליזהואוהבתחיים
עםגיטרהביד,שמאדאהבהאתהמקצוע,אתהמחלקהואת
ביתהחולים.
במשך השנים התפתחה להיות רופאת ילדים מוצלחת עם
השתלמויות רבות ,עם סבלנות וסובלנות לכל הפונים.
ד"רמליקיבלהאתניהולאישפוזהיוםבמחלקהובנוסףהשתתפה
בפעילויותאחרותשלהמחלקה,ולקחהעלעצמה,לפיבקשתי
אתהטיפולבסטז'ריםשהיהמאדמוזנחולווהבביקורתקשה
שלהסטז'ריםלאורךהשנים.
מאותו יום שמלי לקחה על עצמה את הטיפול בנושא
שמענואךורקמחמאותמהסטז'ריםכאשרההגדרהשחזרהעל
עצמהבכלפעםהיתה"נשמהטובה".

איןפלאשהברכההזאתאומצהונאמרהבמשךאלפישנים
ע"יההוריםלילדיהם.אניבטוחשרביםרואיםמולעיניהם,
אםמניסיוןאישיאומספרותואומנות,אתהתמונהשל
ההורהשנפרדמילדו,רוכןעליוומברךאותובברכההזאת.

ואמנםהיאהיתהנשמהטובה,מלאתאופטימיותומאדתחסר
לכולנו,ובמיוחדלילדיםשלהקהילהשלנו.

הברכהשליעקבהיאלארקברכה,אלאגםדרישהמהנכדים
וצאצאיהםללכתבדרךשלאבותיו.

ד"רשמעוןשרף
מנהלהמרכז

בעמדנוכאןבאולםההרצאות,שיקראמעתהע"שד"רמלי
אהלי,ניצבבפנינוהאתגרהזה.
השםמחייב.הואמחייבלזכוררופאהרגישהלסבל,מתייחסת
לאדםבאשרהואאדם.הואמעניקכוחלשאובשמחתחיים
גםבשעותקשות.
אולםההרצאותמזכירמורהטובההמעניקהידעלסטודנטים,
לסטז'ריםולרופאיםהמשפיעיםעליהםמעולמההפנימי.
עלכלזהאנומודיםלהנהלתביתהחולים,שבהחלטתהלקרוא
לאולםההרצאותעלשמהשלמלי,העניקהלנואנשימחלקת
ילדיםציוןשאיןהולםממנולזכרה.
יהיזכרהברוך.

פרופ'מ.שליזינגר
מנהלמחלקתילדים

U
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ברכות

ברכותלפורשים

רכות

תמונות

ברכותלפורשים

ברכותלפורשים

ברכותלפורשים

פרשו לגמלאות
ברכותלפורשים

חסן דוד

מנהלמערךמזוןויו"ר
וועדמנהלומשקופרארפואיים.

דודהחלאתעבודתובמרכזהרפואיברזיליבשנת
1961תחילהכעובדמטבחובהמשךהתקדםלתפקיד
מנהלמערךמזון.בנוסףלתפקידוהתקנידודשימש
במשך שנים רבות כיו"ר וועד מנהל ומשק ופרא
רפואיים,תפקידשהלםאתכישוריו:מנהיגות,הגיון
פשוטובריא,חריצות,תושייהויחסינועםבינולבין
הסובביםאותו.

אוקונוב אליהו
בוטראשוילי
בן דוד
דדון

לוי

רותי-עובדתבמחלקתהמשק

נחמה-אחותבריאותהציבור

חיים-עובדמטבח

הדס רות
וייס

-לבורנטבמעבדה

-אחותבריאותהציבור

אסתר-אחותבחדרניתוח

הלינה-אחותמח'נשים

לזר סטלה-מזכירהרפואיתבמחלקהלרפואהדחופה

מיכאלי

לאה-עובדתבמחלקתהמשק

ד"ר מרקמן מריה-רופאהפסיכיאטריתביחידה
לילדולמתבגר

ד"ר פופסקו
שטרית

מכאלה-רופאהבמחלקתנשים

זהבה-מזכירהבמשרדאחותראשית

שלאלשוילי

אסתר-עובדתבמטבח
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פרופ' לאונרדו רייזין-מנהלהיחידהלטיפולנמרץלב
עלהלישראלב1973-מקורדובהשבארגנטינה.עםעלייתו
לישראלהחלאתעבודתואצלנו.
פרופ'לאונרדורייזןייסדבביתחוליםאתיחידהלטיפול
נמרץ לב ,ומכון הלב שמאוחר יותר התפתח למערך
הקרדיולוגי.הואהצטרףלפקולטתמדעיהבריאותשל
אוניברסיטתבןגוריון.ב1997-קודםלהיותפרופסור
לרפואה.
פרפו'רייזןפרסםמספררבשלעבודותבעיתוניםמדעיים
והיהחברבעמותתקרדיולוגיתישראלית.
מכוןהלבבמרכזהרפואי"ברזילי"תחתהנהלתושלפופ'
רייזןשמרעלהמסורתהישראליתשלמצוינותבמחקר,
השכלהרפואיתומתןשירותלקהילה.
בשנת1981פרופ'רייזןהתחילאתפעולותיוכמנהלחוקר
שלמחקריםקליניים.בשנת,1992הראשוןבישראל,קיבל
תוארכמנהלחוקרשלמחקריםקלינייםע"י.F.D.Aהתואר
היוקרתיהזה,היההראשוןשניתןמעולםלחוקרישראלי,
פתחאתהדלתמחקריםקלינייםבישראלבכללובמרכז
הרפואי"ברזילי"בפרט.
בשניםאחרונות,פרופ'רייזןהתמקדגםבמחלותלבשל
נשים.הואייסדאתהמרפאההראשונהבישראלשל"לב
האישה".המרפאהעוסקתבחקרסיבותוסכנותייחודיים
למחלות לב האשה .על כך הוענק לו הפרס היוקרתי
""Athena Awardע"י.USA ,Columbia University

אנו מאחלים לכל הפורשים
והפורשות בריאות טובה
והמשך פעילות.

ברכות

ברכות לקבלת מנויים
ותארים חדשים
תארים חדשים
תואר ראשון
דליה לוי – עיניים
מלכה מור – פסיכיאטריה

תואר שני
טובה זוסמן – ריפוי בעיסוק
קלריסה רונד – יולדות

מינויים חדשים

פרופ' עמוס כץ – מנהל מערך קרדיולוגי

עו"ד איילקרני – יועץ משפטי

בוגר תואר ראשון במדע המדינה ,סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת תל–אביב ,בוגר
תואר ראשון מאוניברסיטת "בר אילן" ומגשר
מוסמך.
לתפקיד יועץ משפטי של ביה"ח ברזילי
ולשכת הבריאות המחוזית אשקלון הגיע
מהמגזר הפרטי ,שם עסק במתן יעוץ משפטי ובייצוג לקוחות
בערכאות השונות בתחומים אזרחי – מסחרי ,נזיקין ,ביטוח
ודיני עבודה.
עו"ד קרני רואה בתפקיד היועץ המשפטי בביה"ח ובלשכת הבריאות
תפקיד מאתגר מבחינה מקצועית ,בשל המגוון הרחב של התחומים
המשפטיים הרלוונטיים.
עבודת היועץ נחלקת למעשה בין יעוץ ל"לקוח" קרי ביה"ח ולשכת
הבריאות ככל לקוח "רגיל" )לדוגמה בתחום המסחרי– חוזים,
מכרזים ,התקשרויות שונות( ,לבין מתן יעוץ רלוונטי בתחום עיסוקו
הספציפי של ה"לקוח" כגון ,בקרת ניהול סיכונים וייצוג משפטי
בתביעות רשלנות מקצועית/רפואית ,ליווי משפטי של לשכת
הבריאות במגוון עיסוקיה בתחום בריאות הציבור ,יעוץ בסוגיות
משפטיות הנושקות לתחום האתיקה הרפואית והמוסר.

יהודה אביצור – ממונה על בטיחות בפועל.
את מקומו במשאבי אנוש ימלא צחי משה.
צחי כהן – מנהל שירותים טכניים )בנוסף למרכז תעשיה וניהול(

מינוי פנימי
ד"ר שלמה פיטלוביץ ,מנהל מעבדה לכימיה ,מונה למנהל
מערך מעבדות.
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תודה

מכתביתודהוהוקרה

מכתביתודה

מכתביהוקרהותודה

תודה
מכתביתודה

ביתודה

מכתביתודהוהוקרה
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תמונות
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