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 הקרדיולוגימנהל המערך 

 מומי לב ומסתמים, אקו לבמומחה 

 האורתופדיהמערך מנהל 

 ברך וירך -של המפרקים מומחה לכירורגיה 

 

 השרות לניתוחי כתף מנהל 

 ספורטורפואת 

 

 אימונולוגיה  , המערך לאלרגיהמנהל 

 ואנגיואדמה

מומחית  , מנהלת מחלקת הילדים

 באנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים ומתבגרים

     
 מנהל המחלקה הנוירולוגית

 ומומחה טרשת נפוצה

ברפואה פנימית ולמחלות  מומחה 

 מנהל מכון הריאות, ריאה
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 אתי  ין 'ג

 על השוויון המגדריממונה 

 אולג  קוזמינסקי
יחידה מקצועית  אחראי אח 

 לאלקטרופיזיולוגיה
  

 זינגר בוריס  
 (גריאטריה)אח מומחה   

 קרמר פזי  
 (גריאטריה)מומחה אח 

שירה   אוסטרובסקי

קלינית  מפקחת 

 (מניעת זיהומים)

יעקב   דבדבניר "ד

 מחלקת הרדמהמנהל 
ויקטור   ליאפיסר "ד

יחידה  מנהל 

 אולטרסאונד

   נה'בוזר סער ריס "ד

יחידה להפריה חוץ  מנהלת 

 גופית

 גליתסעדה 

מנהלת רשומות  סגנית 

 ומידע רפואי

 מינויים חדשים
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 חודש המודעות לסרטן השד

 ,  ר רן טליסמן"גם ד

 מנהל המחלקה  

 לכירורגיה פלסטית  

 לובש ורוד וקורא לכן  

 !לכו להיבדק
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ח  "פ בין המכון האונקולוגי בבי"שת

ברזילי למרכז בריאות השד של  

כללית מחוז דרום בחודש המודעות 
 לסרטן שד

 
השבוע התקיימו במרכז הרפואי ברזילי בדיקות סקר  

לזיהוי שינויים  ( מלא או חלקי)לנשים ממוצא אשכנזי 
אלו גנים   .BRCA2 -ו BRCA1 בגנים הנקראים

 .המעודדים התפתחות סרטן שד ושחלה
שכיחות הגן בנשים אשכנזיות ללא סיפור משפחתי  

השכיחות . 2.5% -של סרטן שד או שחלה היא כ
 .האוכלוסיהנמוכה הרבה יותר בשאר 

 
מנהלת המכון האונקולוגי במרכז  , ר דניאלה כץ"ד

כאונקולוגית אני מטפלת בחולי : "הרפואי ברזילי

הכי חשוב לריפוי מסרטן הוא גילוי המחלה  . סרטן

ניתן לגלות סרטן שד בשלב מוקדם . בשלב מוקדם
בזכות מעקב צמוד  BRCA אצל נשאיות למוטציה ב

 .יותר בהשוואה לנשים שאינן בסיכון מוגבר
נכנסה לסל   BRCA-בדיקת הסקר למוטציות ב

נועדה לזהות   הנשאותבדיקת . 2020 -הבריאות ב

.  נשים בסיכון מוגבר לחלות בסרטן שד או שחלה

אישה שיודעת שהיא נשאית תמשיך במעקב תכוף  

מה שיגביר את הסיכוי לאבחון סרטן שד בשלב  , יותר
 .מוקדם ויגדיל את הסיכויים להחלמה

מטרת ביצוע הבדיקות היא להעלות מודעות לביצוע 

אני מקווה שכך  . ללא עלות -הבדיקה בקופות 

נשים   ויותרהשמועה תעבור מפה לאוזן ויותר 
 ."תבדקנה

 
:  רכזת גנטית בכללית בדרום, אבו רביע רסמייהר "ד

״אני שמחה על שיתוף הפעולה החשוב שתכליתו 

בדיקת הסקר נכנסה לסל  ! גילוי מוקדם והצלת חיים

הבריאות ומטרתה לאיתור נשים נשאיות למוטציות 
למוטציות בגנים  נשאות ,BRCA1/2 השכיחות בגנים

אלו קשורה לסיכון מוגבר לחלות בעיקר בסרטן שד 

מדובר בבדיקת דם פשוטה  . או סרטן שחלה/ו

המיועדת לכל אישה ממוצא אשכנזי מלא או חלקי 
 .ומעוניינת בכך

קיימת חשיבות רבה בקרב הצוותים המטפלים  

במחוז ליידע את הנשים על האפשרות לביצוע 
 ".הבדיקה
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 ?  חסר לך יוד: מחקר ישראלי

 את עלולה ללדת תינוק גדול מדי
 

אז  . תוצאות המחקר מראות סימנים לקשר בין כמות היוד שצורכת האם ההרה לבין עודף משקל בינקות

 ?  כמה יוד צריך לצרוך בכל גיל וגם במהלך ההיריון ואיך משיגים אותו מהמזון
 מעין פלג אבירם

 

גם עודף משקל בילדים וגם  יכול להיות שמחסור ביוד בזמן הלידה גורם להשמנת יתר בגיל הילדות

ומחקר ישראלי חדש מצא כי יש קשר בין , מחסור ביוד בתזונה הן תופעות נפוצות במדינות מפותחות

"  ברזילי"המחקר בוצע במערך לנשים ומיילדּות במרכז הרפואי אוניברסיטאי  .השתיים

ובא לבחון את  , בשילוב עם בית הספר למדעי תזונה באוניברסיטה העברית, אשקלון

כולל הסיכון להיוולד באחוזון נמוך  , הקשר בין כמות היוד שצורכת האם ההרה לבין עודף משקל בינקות
 או גבוה מדי

תוצאות המחקר מראות סימנים לקשר אפשרי בין כמות יוד נמוכה בתזונת האישה ההרה וסיכון להולדת 

תינוק באחוזון משקל גבוה מדי ביחס למין ולגיל העובר והוא אחד הניסיונות הראשונים לחקור את  
המחקר ותוצאותיו יפורסמו בגיליון הבא של כתב העת הרפואי הבינלאומי. הקשר המעניין הזה

יילודים בקרב עשרות   100המחקר בחן את צריכת היוד של נשים הרות ונתוני משקל בלידה של מעל 

ר יניב "אייל ענתבי וד' פרופ, ר סימון שנהב"צוות החוקרים כלל את ד. תינוק מנפת אשקלון-זוגות של אם

'  את פרופ, מהמחלקה לטיפול מיוחד בילוד ובפג צנגןר שמואל "את ד, "ברזילי"עובדיה ממערך נשים ב

  גפלר דב "קרלוס בן בסט מהמכון לאנדוקרינולוגיה במרכז הרפואי שמיר וכן את הדיאטנית שני רוזן וד
.הספר לתזונה באוניברסיטה העבריתמבית   

 

?למה זה מסוכן -משקל בקרב ילודים עודף   
קרעים בנרתיק , שטפי דם אצל האם, אחוזון משקל גבוה של העובר קשור בסיכון מּוגבר ללידה ממושכת

בשנים האחרונות התברר שעודף משקל של תינוקות בלידה יכול . לאחר הלידה וכן ניתוחים קיסריים

.לשמש כמנבא עצמאי לעודף משקל שלהם בגיל ארבע שנים  

https://www.ynet.co.il/tags/מעין_פלג_אבירם
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
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?איך קשור המחסור ביוד  
אינו מובן , המנגנון דרכו חוסר יוד בתזונת האישה ההרה משפיע על גודל התינוקות בלידה

ייתכן שהמחסור ביוד מוביל למשקל גבוה מדי של  . במלואו למדע והוא עשוי להיות מורכב

העלול לגרום לאספקת גלוקוז גבוהה מדי  , העובר דרך חוסר איזון קל בבלוטת התריס

.וזו מאיצה את העלייה במשק, לעובר  

שינוי קל : "וממובילי המחקר" ברזילי"מנהל המחלקה להיריון בסיכון ב, ר סימון שנהב"ד

אך ייתכן שהוא גורם  , בתפקוד בלוטת התריס בהיריון אינו מצריך טיפול תרופתי בדרך כלל

אך היא עלולה  , עמידות זו אינה כרוכה בהכרח בסוכרת. לעמידות גבוהה יותר לאינסולין

המגדילה את אספקת הסוכר לעובר דרך  , להוביל לעלייה ברמת הגלוקוז במחזור הדם

".השלייה ועלולה לגרום לו למשקל עודף  

המחקר מדגיש את הצורך במחקרים נוספים הבוחנים את הקשר בין מחסור ביוד אימהי  "

ר האיגוד הישראלי  "יו, צנגןר שמואל "מוסיף ד, "ומדדי משקל חריגים של היילוד

מכיוון שמחקרים קודמים גילו שמדדי משקל של  . "לניאונטולוגיה ואחד מהחוקרים העיקריים

המחקר שלנו תומך בבירור ההשפעה של מחסור  , היילוד קשורים בעודף משקל בגיל ארבע

 ביוד על השמנת ילדים בגיל הרך בישראל ובמקומות אחרים
לחוקרים עדיין לא ברור בוודאות האם מחסור ביוד בהיריון גורם לעודף משקל אצל היילוד 

ר יניב "מציין ד, "אך נשים רבות עם חוסר יוד חוות סיבוכי היריון", וכיצד בדיוק זה קורה

אין ספק שצריך להיות ערים לקשר . "דיאטן רפואי ואחד מיוזמי המחקר-תזונאי, עובדיה

תזונה מתאימה של . האפשרי הזה וחשוב להתאים את תזונת היוד לפני שנקלטים להיריון

".יוד אצל האישה ההרה יכולה לסייע לגדילה נורמלית של העובר  

?כמה צריך ואיך משיגים: יוד  
בעיקר בחלב )מוצרי חלב ממקור חי , דגים מסוימים, יוד נמצא באופן טבעי בעיקר באצות ים  

. הוא נמצא גם במלח מועשר ביוד ובתוספי תזונה. וביצים( ויוגורט  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  250-150הבריאות ממליץ לנשים שמתכננות להרות להתחיל בנטילת תוסף המכיל משרד 

ר  "ד(. בדומה להמלצה לנטול חומצה פולית)ג ליום לפחות חודש לפני ההיקלטות להיריון "מק

,  אנשים עם הפרעה בתפקוד בלוטת התריס, מניקות, יניב עובדיה ממליץ לנשים הרות

  ית/דיאטן-ת/להיוועץ בתזונאי, טבעונים או כאלה הנמנעים באופן גורף מדגים ומוצרי חלב

זאת משום שעלולה להיווצר הפרעה בתפקוד בלוטת . באשר לצריכת היוד המומלצת עבורם

ייעוץ יאפשר  . התריס וחילוף החומרים שלנו גם לאחר צריכת יוד מופרזת של ימים בודדים

מאיזה מקור והאם יש צורך לבצע זאת  , באיזה מינון, לקבל החלטה האם לצרוך תוסף יוד

.באופן מדורג ומותאם אישית  

 

 

https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
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  -מודל ייחודי וראשון מסוגו בעולם פותח במרכז הרפואי ברזילי 
 ופורץ דרך בעולם

  
בכנס , אונקולוגית מהמרכז הרפואי ברזילי לאורטופדיהבשבוע שעבר השתתפו מקימי היחידה 

שם הציגו מודל ייחודי וראשון מסוגו בעולם לטיפול מהיר ומידי בגידולים והצלת , אנגליה, באוקספורד

שפותח במרכז הרפואי ברזילי באשקלון ייושם בחודשים הקרובים בכלל קופות החולים  , המודל. חיים

אוקספורד כבר מכינים את נושא שיתוף הפעולה בין המרכזים   - נאפילדבישראל ובבית החולים 

 .הרפואיים
  

היחידה לאורתופדיה אונקולוגית במרכז הרפואי ברזילי באשקלון הוקמה אך לפני כשנה ומחצה וכבר  

שהוקמה בחודש יולי , היחידה. חולשת על מרחב הדרום כיחידה הראשונה מסוגה מרחובות עד אילת

-מטופלים ובוצעו כ 1,000הוכיחה עצמה כנחוצה ובשנה שעברה מאז הקמתה נקלטו בה מעל  2020
 .ניתוחים אורתופדים אונקולוגיים בחדרי הניתוח החדשים בבית החולים ברזילי 130

  
סיפורה של היחידה לאורתופדיה אונקולוגית באשקלון ממחיש את הצורך ברפואה מתקדמת וביכולות  

המרכז הרפואי ברזילי להצעיד את תחום הרפואה באזור הדרום למחוזות שהיו שמורים עד עתה  

  - קולנדרהגיעו לאשקלון פרופסור יהודה  2020בחודש יולי . אביב ותל השומר-לבתי החולים בתל

מתמחה שעבד בצמוד אליו  -יחד עם ד״ר רון בטש , מנהל היחידה הארצית בבית החולים איכילוב

הקימו השניים את  , ומתוך ראייה לעתיד ותחושת שליחות ציונות חזקה לקידום הרפואה בדרום
 .  היחידה לאורתופדיה אונקולוגית במרכז הרפואי ברזילי

  
מנהל המחלקה  -גויס על ידי פרופסור דבי רונן , שאמור היה לצאת לפנסיה, הוותיק קולנדרפרופסור 

מאז  , להמשיך וללוות את ד״ר בטש בפעילות המואצת של היחידה ואכן, האורתופדית בברזילי

הגידול במספר המטופלים מציג צמיחה משמעותית ונכון לימים אלו מופנים מטופלים  , הוקמה היחידה

, הישר לידיהם האמונות של רופאי היחידה באשקלון -מכל אזור הדרום ואף מבית החולים ׳סורוקה׳ 
 .הפניות המקדמות את המרכז הרפואי ברזילי לקדמת במת המרכזים הרפואיים המובילים בישראל
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יחד עם  , בשבוע שעבר הצטרפו מקימי היחידה לכנס גדול שנערך בעיר אוקספורד באנגליה
  20החולש על מעל  Nuffield orthopedic center, Oxfordבבית החולים  לסרקומההיחידה 

שם הציגו את המודל שפותח על ידי ד״ר רון בטש בבית החולים ברזילי , מיליוני מטופלים

משקיע בחינוך של מעגל הרפואה  , המודל הייחודי והראשון מסוגו בעולם. באשקלון

מקצר את זמני איתור המחלה וקבלת הטיפול ממספר חודשים רב של חודשים  , הראשונית

שעות מרגע הפניה לרופא המשפחה ועד לקבלת טיפול על ידי  12-עד ל, במקרה הטוב
 .  גם לחדר הניתוח -אונקולוגית ובמקרים מיוחדים  לאורטופדיהרופאי היחידה 

  
ד״ר רון בטש שפיתח את המודל הייחודי אמר במהלך הכנס כי ״מטרתו של המודל הייחודי 

להעניק טיפול מהיר  , מצד אחד היא לקדם את חינוך מעגל הרפואה הראשוני מחד ומאידך

,  אגב דברים אלו. טיפול מציל חיים במקרים רבים״, במחלה כבר בשלב הגילוי הראשוני

בקרבה פיזית למרכז הרפואי  , שוקל ד״ר בטש לאחרונה להעתיק את מגוריו לעיר אשקלון

בימים אלו שוקד ד״ר בטש על מחקרים  . אונקולוגית לאורטופדיהברזילי וליחידה 
 .אוקסופרד, נאפילדבין בית החולים ברזילי לבית החולים , בינלאומיים משותפים בהובלתו

  
״ הכנסת טיפול  : הפרופסור חזי לוי אמר, מנהל המרכז הרפואי ברזילי באשקלון

היחידה  , שלא היה עד כה, לאוכלוסיהבאורתופדיה אונקולוגית הינה חידוש ושירות חיוני 

מציגה גידול מזהיר במספר  , אונקולוגית בבית החולים ברזילי באשקלון לאורטופדיה

אונקולוגי  אורטופדיהמטופלים ועתידה לשמש כחוד החנית של הרפואה המודרנית בטיפול 

מקימי ומנהלי היחידה הינם רופאים מהשורה  . בישראל בכלל ובאזור הדרום בפרט

הראשונה בישראל ובעלי שם בינלאומי שיחד עם מנהלי המחלקות האחרים מצעידים את  
 .המרכז הרפואי ברזילי להישגים בינלאומיים בתחום הרפואה״
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 שבוע הפיזיותרפיה בברזילי

 ?הידעת

 הבחירה הראשונה -פיזיותרפיה
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 מצדיעים לטבחים 

 !ולצוות המטבח שלנו
 

 .הבינלאומישעבר צוין יום הטבח בשבוע 
אחד המקצועות הנדרשים ביותר שאין לו תחליף בעולם הוא מקצועו של  

נפלאה להודות לטבחים והטבחיות הנפלאים שלנו שעובדים  הזדמנות . ית/הטבח

ולעובדי בית  צהריים ערב למאושפזים , יום יום מסביב לשעון ומכינים ארוחת בוקר

 .החולים
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 .אחיות חדשות 30בתחילת החודש נקלטו במרכז הרפואי ברזילי 
,  ר נורית זוסמן"ד, במפגש עם האחות הראשית של בית החולים

איחלנו הצלחה והדגשנו את תרומתם המשמעותית והמרכזית של 

הקורונה ואת   מגיפתהאחיות והאחים בהתמודדות עם מיגור 
 .מחויבותם לטיפול מקצועי ואיכותי המוענק למטופלים

  

מערך הסיעוד 

 !גדל ומתחדש

 הלם בחדר סימולציה
  רב צוות בשיתוף סימולציות מתקיימות ,שוטף באופן ד"במלר שנעשית לימודית מפעילות כחלק

 .ביותר והמקצועי הנכון המענה את יקבל פצוע\המטופל אמת שבזמן מנת על ,מקצועי
  

 משוב נותן ריק 'דר ד"המלר מנהל ולאחריו קליני\רפואי תרחיש לצוות  ניתן הסימולציה בתחילת
 .לטיפול ונכונות מקובלות דרכים וכן התנהלותם על
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 דניאל הרשקוביץ' ביקור נציב שירות המדינה פרופ
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  – בברזילי ייחודי
   קורונה מחלימי מרפאת

  במוסדנו פועלת ,קורונה בשל שחרור אחרי הטיפול והמשכיות שלנו למטופלים ממחויבות כחלק
 .שי -בר אמיר ר"ד של בניהולו ריאות לרפואת המערך במסגרת ייחודית קורונה מחלימי מרפאת

  מבוטל לא אחוז ,קלה מחלה מפתחים COVID-19 -ב הנדברים שמרבית אף על ,לכולם כידוע

  המחלימים .תרופתי וטיפול באשפוז וצורך בדם בחמצן לירידה המובילה ריאות מדלקת סובלים
  הפרעות ,שרירים כאבי וכוללת POST-COVID הנקראת מתסמונות סובלים האשפוז לאחר בקורונה

  נשימה קוצר ובעיקר ,בריכוז הפרעות ,ממושכת תשישות ,ירוד רוח מצב ,מפרקים כאבי ,שינה
 .הריאות בתפקודי ופגיעה

  ברזילי הרפואי המרכז של ריאות לרפואת במערך ,ריאתית פגיעה של הגבוהה השכיחות בשל

  המרפאה במסגרת .ברסלבסקי אנה ר"ד של בניהולה קורונה מחלימי מרפאת שנה לפני הוקמה

  של הערכה עוברים ,סרולוגית בדיקה מבצעים ,ת\מומחה ריאות ת\רופא ידי על נבדקים החולים

  האם להעריך מנת על מלאים נשימה תפקודי בדיקת ועוברים העדכניים לב והאקו החזה צילומי

  לממצאים בהתאם .הנזק חומרת את להעריך וכן החריפה המחלה במהלך ריאתי נזק נגרם

 ,שיקום - השונים בתחומים טיפול או לברור הפניות המשך ,מתאים טיפול ניתן בבדיקה

  ונוירולוג ראומטולוג ,קרדיולוג כגון נוספים למומחים הצורך פי ועל ,פסיכולוגיה ,פיזיותרפיה
 .הניתן ככל טווח ארוך נזק למנוע מנת על ,בהתאם

  בסביבה אחרים חולים בבתי אושפזו אשר מטופלים של לפניה הוביל ,הייחודית מרפאתנו של שמה
 .במרפאתנו ומעקב לבדיקה לפנות אשפוז עברו שלא כאלו וכן

  במטרה צמוד למעקב להגיע ממשיכים אשר מטופלים 500ל קרוב בה נבדקו המרפאה הקמת מאז
 .הקורונה ממחלת שסבלו המטופלים של חייהם ואיכות בריאותם את לשפר

  מגיע אבי .חודשים ארבעה מזה הקורונה מחלימי במרפאת מטופל והוא בקורונה חלה האוזמן אבי
 .מאוד לו עוזר שהטיפול ומרגיש מאשדוד בשבוע פעמים

 ."למרפאה להגיע קורונה למחלימי בחום ממליץ"
 .לכך זקוקים אשר למחלימים וטיפול שרות לתת וגאים שמחים אנו

 לתיאום  

 :במספריםליצור קשר ניתן 

  

08-6745465 
08-6746302 
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שמחה גדולה במחלקה  

הנוירולוגית במרכז הרפואי  
 !חופה וקידושין, ברזילי

  

  במחלקה מרגשת חתונה התקיימה 07/10/21 חמישי ביום
 .ברזילי הרפואי במרכז הנוירולוגית

 יום להתקיים אמורה הייתה (49) יסקין רוני של החתונה

  ברע שחש לאחר ח"לביה הובהל רוני אך ,אשפוזו לאחר
 .מוחי לאירוע בחשד ואושפז

  והגיעה לס'אנג בלוס שמתגוררת ,סבטלנה וכלתו רוני

  שנדחתה ,החופה את לדחות לא החליטו ,לחופה במיוחד

  שמח ברזילי הרפואי המרכז .הקורונה בגלל אחת פעם כבר
 .בהכנות הזוג לבני וסייע המשפחה לבקשת להיענות
  בה ,הנוירולוגית המחלקה בחצר התקיימה החתונה

  הנרגש והצוות הקרובה המשפחה במעמד ,רוני מאושפז
 .ושמחה בריאות ,אושר לזוג שאיחל

  הקורונה מחלקות מנהלי עם  נפגש גלאם תומר ,העיר ראש

  .הוקרה אות להם והעניק באשקלון 'ברזילי' הרפואי במרכז

  ראש העניק במהלכו ברזילי הרפואי במרכז נערך המפגש

  עם זכוכית לוח השונות הקורונה מחלקות למנהלי העיר

  במהלך הקשה עבודתם על חמות ומילים הוקרה ברכת

   הרפואי המרכז מנהל נכחו במפגש  .האחרונות השנתיים

  ,הסיעוד הנהלת ,הרפואי המרכז הנהלת ,לוי חזי 'פרופ

  חדר צוות ,האחראיות והאחיות הקורונה מחלקות מנהלי

  הרפואיים ולצוותים להם הודה העיר ראש. נמרץ וטיפול מיון

  החם ,המקצועי ,המסור הטיפול על ,הקשה פועלם על ככלל

  ,הרפואיים הצוותים" .הקורונה למטופלי שהעניקו והאנושי

  המלאכים - במחלקה המנהלה ועובדי והאחים האחיות

  בשמי .חיים בהצלת העוסקים לכל ומופת סמל הם ,בלבן

  ראש הוסיף ,״הכל על לכם תודה אשקלון תושבי ובשם

  מודה ״אני :לוי חזי 'פרופ ,הרפואי המרכז מנהל  .העיר

  להביע לנכון שמצאו אשקלון עיריית ולהנהלת העיר לראש

  שניתן ומקצועי מסור טיפול על החולים בית לצוות הוקרה

  אני .קורונה לחולי הזה הרגע עצם ועד 2020 מרץ מאז

  בכל החולים בית צוותי לכל ההוקרה מגן את מקדיש

  ואהבת קץ אין מסירות על המקצועות ובכל התפקידים

 .האדם״

  תודה מוקיר אשקלון עיריית ראש
 בקורונה למאבק המרכז לעובדי


