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דבר�המנהל

ת ו א מ צ ע ה � ם ו י
�שוב �שבו האחרון
הופגזו�יישובי�"עוטף
י ד י - ל ע � " ה ז ע
ם י א נ י ת ש ל פ ה
ברצועת�עזה�הזכיר

לנו�עד�כמה�השלום�והרגיעה�שבריריים,
ועד�כמה�אנו�עומדים�בפני�תקופה�לא

קלה�אם�המצב�הזה�ימשך.

�ספק�שנוכל �לאף�אחד�מאתנו, אין,
להתמודד�עם�האתגרים�שעומדים�בפני
המרכז�הרפואי�ברזילי.�לאורך�שנים
רבות�הצוות�הוכיח�לא�רק�את�חוסנו
הנפשי�אלא�גם�את�מקצועיותו�וכושרו
להסתגל�לכל�הצרכים,�למרות�הקשיים
�ואמצעים. �אדם �בכוח הבולטים

�הגדלת �על �להלחם �ממשיכים אנו
המשאבים�המגיעים�לנו�ואמנם�הצלחנו
�בתקנון �שנים �של �קיפוח להוכיח
האחיות�ואושרה�לנו�הקצבה�של�תקני
אחיות�על�פני�כמה�שנים�שמתקנת
העוול.�לעומת�זאת�בתקני�הרופאים,
מנהל�ומשק�ופרה-רפואיים�אין�פתרון

באופק.

�גם�תקציב�הצטיידות�לשעת דרשנו
חירום�שעדיין�לא�אושר.

בנושא�המיגון�לשעת�חירום:�ביצענו
את�מיגון�החלונות�כנגד�רסיסים�ומיגנו
�יחלו �בקרוב �החמצן. �מצבורי את
העבודות�להקמת�חדר�המיון�הממוגן
(מלר"ד)�שיהווה�את�הקומה�הראשונה

לאגף�הכירורגי�החדש.
�השנה�היה�במחלקת הרכש�העיקרי
�סורק �מכשיר �נרכשו �שם הדימות,
ממוחשב�חדיש�(�64פרוסות)�אשר�אליו
הצטרפו�מכשיר�רנטגן�דיגיטלי,�שתי
�הממוגרף מצלמות�רפואה�גרעינית,
ת ק י ד ב � ר י ש כ מ � , י ל ט י ג י ד ה
�(על-שמעי), האולטרה-סאונד
והעברת�כל�המכשור�הרנטגני�הקיים
לשיטת�.�C.R-�שהיא�השיטה�שמחברת
בין�מכשור�ישן�לפענוח�דיגיטלי.�ועל
�הארכיב �שיטת �הוכנסה �אלה, כל
הרנטגני�הדיגיטלי�(P.A.C.S)�המאפשרת
�מקום �בכל �רנטגן �צילומי לראות
שהמחשב�מחובר,�ומעבירה�את�בית
החולים�לשלב�שבו�אין�יותר�צילומי
�צילומים �רק �אלא �פילם �על רנטגן

דיגיטליים.

נושא�ה-��PACSהושלם�רק�לאחרונה
ועדיין�יש�בו�קשיי�קליטה.

אנו�גם�עומדים�להחליף�את�מכשיר
השיקופים�וגם�את�מכשיר�הצנתורים
�לאפשרויות �בכפוף �כמובן המיושן,

התקציביות.

נושא�האלקטרו-פיזיולוגיה�תפס�אצלנו
תאוצה!�ורבים�עומדים�בתור�לשירות.
�בנין �במרתף �הוכשר �מיוחד חדר
האשפוז�הפנימי,�ובקרוב�יועבר�השירות
כולו�לחדר�זה.�תחום�זה�שפרופ'�כץ
�יהפוך וד"ר�חלמייזר�מוליכים�אותו,
�של �המרכזיים �מהנושאים להיות

הקרדיולוגיה�המודרנית.

גם�בתחומים�אחרים�יש�התקדמות,
�טיפול �שיטות �הוכנסו באורולוגיה
�בנוסף �השלפוחית, �בסרטן חדשות
לטיפול�המתקדם�בסרטן�הערמונית.

בעניינים�הקשורים�בתשתיות�התחלנו
במבצע�החלפת�כל�מה�שקשור�באזבסט
בגגות.�מבצע�שכרוך�בהוצאה�אדירה,
�ערוך �לאין �היא �חשיבותו אך

לבריאותנו.

מבנה�הנפרולוגיה�עובר�שיפוץ�והחלפת
�משאבים �הושקעו �בנוסף החשמל.
באמצעי�בטיחות�כנגד�שריפות�במספר

מקומות�בבית�החולים.

לכל	העובדים
הנדון:�הופעה�בלבוש�צנוע

בהתאם�להוראות�התקשי"ר�ולכללי�האתיקה�לעובדי�המדינה,�אבקש�להזכיר�ולהבהיר��כי�כל�בעלי�התפקידים�במרכז
�פי �על �ותפקידם, �מעמדם �את �ההולמים �והופעה �לבוש �על �תפקידם, �מילוי �בעת �לשמור, �מתבקשים הרפואי

המקובל�והנסיבות.
אנו�מוסד�ציבורי�הנותן�שירות�לאוכלוסיות�שונות,�בתוכן
�בהן. �פוגע �צנוע, �שאינו �שלבוש �דתיות אוכלוסיות

�אלא�גם�בית�חולים �לא�רק�מוסד�ציבורי �שאנו מכיוון
והמודעות�לכך�חייבת�להיות�גבוהה�יותר�ולכן�גם�ההקפדה

תהיה�גבוהה�יותר.

מנהלי�המחלקות�מתבקשים�להקפיד�על�מילוי�ההוראות
הנ"ל,�במיוחד�בחודשי�הקיץ.
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מכון�למחקר�אפידמיולוגי
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חוקרים�מהמרכז�הרפואי�ברזילי�הציגו
בכנס�הבינלאומי,�של�האיגוד�האירופאי
�מחקר �בפראג, �שנערך לקרדיולוגיה,
ראשוני�חדש�על�השפעה�מטיבה�להורדת
רמת�החרדה�בקרב�חולים�המועמדים
�בלחיצות �טיפול �ע"י �כלילי, לצנתור
�בכף-היד �ספציפיות �נקודות על

.Palmtherapy
Palmtherapy,�ריפוי�באמצעות�כף-היד,
היא�אחת�השיטות�המשלימות�המקובלת
לטיפול�וריפוי�מצבים�שונים�באמצעות
לחיצות�על�נקודות�מסוימות�בכף-היד.
ממציא�השיטה�משה�צוואנג,�פרופסור
1985� �בשנת �קבע �משלימה, לרפואה
שקיימות�בכף-היד�נקודות�שמייצגות
את�פעילות�המוח,�הקשורות�בתחושה
�ולחץ�על�הנקודות�הללו�יכול ותנועה,
�והרגשות. �האישיות �על להשפיע

�שרואים �מאמרים �הופיעו לאחרונה
בשיטה�זו�כשיטה�יעילה�לטיפול�בבעיות
�אחרי �חרדה �מצבי �ובמיוחד רגשיות

טראומה.
יוסי�בלייר,�מפקח�קליני�במרכז�הרפואי
ברזילי,�אשר�השתלם�בשיטת�טיפול�זו,
בהנחייתם�של�ד"ר�ג'עפרי�ופרופ'�רייזין

מהמערך�הקרדיולוגי�וד"ר�פודברזסקי
ופרופ'�בנימין�מהמחלקה�לבריאות�הנפש,
והגברת�תמר�דוד�מנהלת�הסיעוד,�ביצע
מחקר�ראשוני�על��40חולים,�בו�בדק�את

השפעת�הטיפול�בלחיצות�על�נקודות
מסוימות�בכף-היד�על�רמת�החרדה�של

חולים�המועמדים�לצנתור�העורקים
הכליליים.�המחקר�התבצע�תוך�שימוש

בקבוצת�בקרה�כדי�להשוות�את�תוצאות
הטיפול.�רמת�החרדה�נבדקה�לפי�שאלון

החרדה�של�המכון�הלאומי�לבריאות

הנפש�בארה"ב.
תוצאות�המחקר

ה ד י ר י � ו א ר ה
�ברמת משמעותית

�החולים �בקרב החרדה
שטופלו�ב-��Palmtherapyלעומת�אלה

שלא�טופלו.
�מקום �שיש �הייתה �החוקרים מסקנת
לשלב�טיפול�זה�להורדת�רמת�החרדה
בקרב�חולים�המועמדים�לצנתור�כלילי
�גם �שימוש �זו �לשיטה �שיש וייתכן

בניתוחים�אחרים.
�של �הבינלאומי �בכנס �הוצג המחקר
האיגוד�האירופאי�לקרדיולוגיה�שנערך
בפראג.�המחקר�יתפרסם�בקרוב�בעיתון
Evidence based complementary and
alternative medicine – Oxford

.Journals

הורדת�חרדה�לפני�צנתור�העורקים
Palmtherapyהכליליים�באמצעות�

בתאריכים��12-14/10/06השתתפתי�בסמינר�מדעי�הדן
בנושאים�הקשורים�לחקירות�אפידמיולוגיות�עם�דגש�על

אפידמיולוגיה�התערבותית�ואנליטית.
הסמינר�התקיים�באי�מינורקה�בעיר�מהון�שבספרד�ונמשך
�הערב. �ועד �המוקדמות �הבוקר �משעות �ימים שלושה
כל�יום�התחלק�לארבעה�חלקים��ובמהלך�כל�חלק�הוצגו
ארבע�מצגות�בנות�כ-�15דקות.�לאחר�כל�מצגת�התקיים
�שהוצגו. �וההמלצות �המסקנות �השיטות, �אודות דיון
רוב�משתתפי�הסמינר�היו�חברי�ה�- Epiet.�קבוצה�שעוברת
הכשרה�בת�שנתיים�שבמהלכם�מוצבים�במקומות�שונים
ברחבי�העולם�(בעיקר�באירופה�ומדינות�העולם�השלישי)
לצורך�ביצוע�הערכות�והתערבויות�שקשורות�לתופעות
המסכנות�בריאות�וכן�לעוסקים�באפידמיולוגיה�התערבותית
מחוץ�לקבוצה�שמעוניינים�ללמוד�להכיר�ולבנות�קשרי
עבודה.�אחת�המטרות�של�הארגון�היא�לחזק�את�הקשרים
החברתיים�בין�חברי�הקבוצה�על�מנת�ליצור�רשת�תקשורת
טובה�וחזקה�שתוכל�להוביל�לשיתוף�פעולה�יעיל�במידה
ויהיה�צורך�לבצע�תחקירים�אפידמיולוגים�בו�זמנית�בכמה
מקומות�בעולם.�לשם�כך�בנוסף�לדיונים�המקצועיים�התקיימו

מפגשים�חברתיים�בשני�ערבי�הכנס.
הנושאים�שנידונו�בכנס:

תחקירים�אפידמיולוגים�של�מחלות�מעיים�שנגרמו*
כתוצאה�מאכילת�מזון�מזוהם.

�המחלה* �לאבחון �הקשורות �בעיות �העופות: שפעת
�של �אירועים �מתחקירי �רשמים �אדם, �ובבני בחיות
תחלואה�בבני�אדם�בסין,�אז'יבירזאן�ורשמים�מתחקירי

אירועי�תחלואה�בעופות
�את* �מודלים �בעזרת �לחזות �ניסיון �אנדמית: שפעת

התפשטות�המחלה�באירופה
מחלות�שעוברות�בדרכי�מין:�הופעתנו�לגלות�שמטרת*

HIVחלק�גדול�מתורמי�הדם�היא�ביצוע�בדיקות�לגילוי�
ולאו�דווקא�נושא�התרומה.

חיסונים:�דיונים�אודות�גורמי�סיכון�שמעלים�סיכוי�*
של�תופעות�לוואי,�התפרצויות�של�מחלות�זיהומיות�

כפועל�יוצא�של�ירידה�בכיסוי�חיסונים,�חיסונים�חדשים
�תחלואת �על �והשפעתם �נמוך �בכיסוי �ניתנים אשר

מבוגרים�בעתיד.
תחקירי�אירועים�מיוחדים�(שחפת,�דלקת�קרום�המוח*

מנינגוקוקלית).
זיהומי�בית�חולים.*
תיאור�של�הרעב�בניגריה.*

ביום�השני�בנוסף�להרצאות�התקיים�דיון�סביב�שולחן�שעסק
במניעת�מחלות�המועברות�ע"י�בע"ח�והצורך�בשיתוף�פעולה
עם�בעלי�תפקידים�מתחומים�אחרים�כמו�וטרינרים,�אנשי

איכות�ובריאות�הסביבה.
עוד�ביום�השני�הוקדשו�שלוש�שעות�לסיור�בין�הפוסטרים
שהוצגו.�בזמן�זה�יכלו�המציגים�לשתף�את�באי�הכנס�בניסיונם
מהאירוע�שפורסם�וכן�לענות�על�שאלות.�הפוסטר�שהוצג
על-ידי,�שדן�בהתפרצות�פריחה�בעקבות�חשיפה�לחומר
כימי�בבית�ספר�במסגרת�שיעור�אמנות,�עורר�התעניינות

רבה.
את�הכנס�סיים�טקס�המודה�למשתתפים�ולמארגנים�ומזמין
את�כל�העוסקים�במלאכה�להישאר�בקשר�מקצועי�ומלא

שיתוף�פעולה.
לסיכום�אבקש�להודות�להנהלות�לשכת�הבריאות�ובית
החולים�שאפשרו�את�הנסיעה�והאמינו�ביכולתי�לייצג�את
הלשכה�ולשתף�את�באי�הכנס�במקצת�מהעבודה�המעניינת

והחשובה�של�כולנו.��

דוח�נסיעה:�סמינר�מקצועי
Ecdc - Epiet

מהון�–�מינורקה�–�ספרד
אסור�נחמה,��אחות��אפידמיולוגית

לשכת�הבריאות-מחוז�אשקלון

יוסי�בלייר,�מפקח�קליני
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ציוד�חדש�במכון�לרפואה�גרעינית

ביום�שלישי�ה�-�27.3.07נערכו�בבית�החולים�בחינות�שלב
�הרפואית �ההסתדרות �מטעם �בנוירולוגיה, �הארציות ב'

והאיגוד�הנוירולוגי.

אל�המכון�הנוירולוגי�שבמרכז�הרפואי�ברזילי�הגיעו�15
נוירולוגים�בכירים�מבתי�החולים�בכל�רחבי�הארץ�וארבעה

פסיכיאטרים�אשר�שימשו�כבוחנים.

�4נבחנים�-�רופאים�בסוף�התמחותם�בנוירולוגיה�אשר
בחינה�זו�אמורה�לקבוע�האם�יקבלו�תואר�מומחה�או�לא,
ו-�4חולים�הנמצאים�במעקב�המחלקה�הנוירולוגית.�אלו,
אשר�נבחרו�בקפידה�ומחלתם�תועדה�לפרטיה,�שימשו�"מקרי
מבחן"�אותם�היו�אמורים�הנבחנים�לפצח�מול�שתי�ועדות
של�בוחנים,�תוך�שימוש�במיומנויות�קליניות�וידע�אותם

רכשו�במשך��5שנות�התמחות�עמוסות.

יומיים�קודם�לכן�התקיים�השלב�הראשון�בבחינה,�בו�נדרשו
הנבחנים�לפענח�כ-�30בדיקות�עזר�שונות�בנוירולוגיה�אשר
הוכנו�על�ידי�המחלקה�ב"ברזילי"�בראשותו�של�ד"ר�רון

מילוא�מנהל�המחלקה�הנוירולוגית.

הבדיקות�כללו�בדיקות�הדמיה�שונות�(MRI�,CT,�אנגיוגרפיות
של�המוח�וחוט�השדרה),�בדיקות�EMG�,EEG,�ביופסיות
ומקרים�נוירואופטלמולוגיים�מתוך�מבחר�המקרים�אשר
אובחנו�וטופלו�בבית�החולים.�הבחינה�אורגנה�והוכנה�במשך
�המחלקה �מנהל -� �מילוא �רון �ד"ר �ע"י �ארוכים שבועות
הנוירולוגית,�וד"ר�ליאור�וולצ'ק,�רופא�בכיר�במחלקה,�אשר
�המשק, �המטבח, �מצוותי �וארגוני �לוגיסטי �סיוע קיבלו

הביטחון,�התחבורה�והחניה�בניצוחו�של�יובל�בן�מרדכי,�סגן
�זורם המנהל�האדמיניסטרטיבי.�אלו�דאגו�לאירוע�חלק,
�ועדת�הבחינה�של�האיגוד �לשבח�ע"י וטעים�אשר�צוין

הנוירולוגי�ושאר�האורחים.

�הרופאים �למצבת �מומחים 4� �נוספו �יום, �של בסופו
הנוירולוגיים�במדינת�ישראל�(כולם�הצליחו�בבחינה).�זו
פעם�ראשונה�בתולדות�בחינות�ההתמחות�בנוירולוגיה�בה
שיעור�ההצלחה�היה�100%...�השאלה�היא�-�האם�הנבחנים
היו�כל�כך�טובים,�או�אולי�הבחינה�הייתה�קלה,�או�שהבוחנים
�המקום? �חן �זהו �אולי �או �מבעבר, �יותר �רחמנים היו

ד"ר�מילוא�נזכר�בבחינות�דומות�שארגן�לפני��10שנים,�אז
�מתמעטים �האם �היום: 4� �לעומת �רופאים, 16� נבחנו
הנוירולוגים�בארץ?!�אל�מול�העניין�העולמי�הגובר�במדעי
�וטיפול �אבחון �בשיטות �הגדולה �ההתקדמות המוח,
בנוירולוגיה�והתפתחות�מואצת�בכל�תת�התחומים�של
מקצוע�זה,�מגמה�זו�של�התמעטות�הנוירולוגים�המומחים,
אם�תמשך,�מדאיגה,�ומצריכה�מאמץ�מערכתי�לאומי�לחיזוק

המקצוע.

המרכז�הרפואי�מארח

גב'�יולי�תמיר,�שרת�החינוך,�ביקרה�במרכז�הרפואי�ברזילי
באשקלון.�במסגרת�ביקורה�היא�נפגשה�עם�ד"ר�שמעון�שרף,
מנהל�המרכז,�ושמעה�ממנו�סקירה�על�בית�החולים�ועל

הפעילות�הענפה�שמתקיימת�במרכז.

ד"ר�שרף�העלה�בפני�השרה�את�מצוקת�האשפוז�והצפיפות
הקשה�במחלקות�הפנימיות�וביקש�את�עזרתה�בעניין�בניית
המחלקה�לרפואה�דחופה�ובנין�האשפוז�החדש�כשהעניין
יובא�להצבעה�על�שולחן�הממשלה.�גב'�יולי�תמיר�נענתה
בחיוב�והבטיחה�לתמוך�בתקציב�בניית�מחלקה�לרפואה

דחופה�חדשה�בזמן�ההצבעה.

לאחר�הפגישה�עם�מנהל�המרכז�ביקרה�הגב'�תמיר�את�הנער
�והחלים �הקסאם �טיל �מפגיעת �נפצע �אשר �בסעד אדיר
מפציעתו�במחלקה�האורתופדית.��פציעתו�של�הנער�הייתה
קשה�ביותר�והודות�לפעולות�צוות�הרופאים�יוצב�מצבו
�מנהל�המחלקה�לכירורגיה �ד"ר�יצחק�יקים, �ניצלו. וחייו
אורתופדית,�סייר�עם�השרה�במחלקה�ועדכן�אותה�על�מצבו

הרפואי�של�הנער�אשר�הולך�ומשתפר.

גב'�תמיר�איחלה�לנער�בריאות�שלמה�והחלמה�מהירה.

ביקור�שרת�החינוך,�הגב'�יולי�תמיר,
במרכז�הרפואי�ברזילי

המרכז�הרפואי�"ברזילי"
מארח�את�בחינות

ההתמחות�בנוירולוגיה

ד"ר�רון�מילוא�והבוחנים

השרה�יולי�תמיר�ומנהל�המרכז
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היסטרוסקופיה,�היא�פעולה�זעיר-�ניתוחית�שבאמצעותה
ניתן�לאבחן�ולטפל�במצבים�חריגים�רבים�הקשורים�במבנה
ותפקוד�הרחם.�זאת,�ללא�פתיחת�בטן�וללא�כריתת�רחם.

פעולה�זאת�מיישמת�את�עקרונות�הכירורגיה�האנדוסקופית.
לפיה�התערבות�כירורגית�מינימליסטית,�חוסכת�לחולה
תחלואה�וסבל,�ומאפשרת�התאוששות�מהירה�וחזרה�מיידית
לפעילות�רגילה.�בעקבות�השיפורים�הטכנולוגיים�במכשור
ההיסטרוסקופי,�אנו�מסוגלים�היום�לבצע�פעולת�אבחון
וטיפול�בעת�ובעונה�אחת,�ובכך�לחסוך�לאישה�התערבות

כירורגית�נוספת.

�ל-1500 �מעל �ביצענו �האחרונות �השנים �עשר במשך
היסטרוסקופיות,�כ-��60%מהפעולות�היו�ניתוחיות.�עם
כניסתו�של�פרופ'�אייל�ענתבי�לתפקיד�מנהל�מחלקת�נשים
ויולדות,�הוחלט�על�הקדשת�משאבים�רבים�לפיתוח�השרות
ההיסטרוסקופי.�ד"ר�קרול�מונה�לאחראי�על�השרות,�והוא
�על�מחלקת�נשים. פועל�בשיתוף�עם�ד"ר�גמר�האחראי

�מרפאה �בהפעלת �הוחל �השרות �איכות �את �לשפר כדי
היסטרוסקופית�טרום-ניתוחית.�זאת�עקב�חשיבות�הביקור
המקדים�וההערכה�הטרום�ניתוחית.�הערכה�זו�כוללת�ראיון
עם�האישה,�ביצוע�בדיקות�שונות�על�פי�הצורך,�ולאחר�מכן
המלצה�אודות�הפעולה�הניתוחית�המועדפת.�הנשים�מקבלות
דפי�מידע�והסבר�על�מהות�הפעולה�אותה�הן�עומדות�לעבור.
כך�הן�מגיעות�לפעולה�ללא�חששות,��ובמצב�גופני�ונפשי
אופטימאלי.�המרפאה�ההיסטרוסקופית�הטרום-ניתוחית

פועלת�בימי�ב'�במבנה�מחלקת�נשים.

פעולות�חשובות�נוספות�לקידום�השרות�כללו�רכישת�הציוד
�היכולות �הצגת �ניתוחיות, �לפעולות �ביותר המתקדם
�ותכתובת�עם�רופאי�הנשים ההיסטרוסקופיות�בכנסים,
�כמו-כן � בקהילה�השולחים�את�הנשים�לפעולות�הללו.
התחיל�לעבוד�בשרות�ההיסטרוסקופי,�ד"ר�טרגר�אשר�עבר
השתלמות�בכירורגיה�זעיר�פולשנית�בחו"ל.�בעקבות�כך
התהדק�מאד�הקשר�המקצועי�עם�רופאי�הקהילה�ואנו�עדים
לעליה�מתמדת�במספר�הנשים�המופנות�אלינו�לשרות�זה.

הפעולות�ההיסטרוסקופיות�הניתוחיות�נעשות�בתנאים
סטריליים�בחדר�ניתוח�במסגרת�אשפוז�יום�כירורגי.�הנשים
משתחררות�לביתן�אחרי�מספר�שעות,�ומוזמנות�לביקורת
ולקבלת�תשובות�פתולוגיה�מספר�שבועות�לאחר�מכן.

הפעולות�המבוצעות�היום�בעזרת�היסטרוסקופיה�מתחלקות
לשתי�קבוצות�עיקריות�אבחון�וטיפול�ניתוחי�של�בעיות

תוך�רחמיות.

הפעולות�האבחנתיות�נעשות�לרוב��ללא�צורך�בהרדמה,�ואי
הנוחות�הכרוכה�בכך�היא�מינימאלית.�אנו�מחדירים�לחלל
הרחם�היסטרוסקופ�אבחנתי�בקוטר�זעיר�המאפשר�ראיה
ישירה�של��תעלת�הצוואר��של��מבנה�חלל�הרחם,�מצב�רירית
הרחם,�ומצב�מוצא�החצוצרות.�היסטרוסקופיה�אבחנתית
מאפשרת�לנו�לזהות�פתולוגיות�תוך�רחמיות�כמו:�מומים
�לגרום �היכולה �רחמית �תוך �מחיצה �הרחם, �של מולדים
להפרעות�פיריון�כמו�הפלות�חוזרות�או�לידות�מוקדמות.

ניתן�גם�לזהות�הידבקיות�תוך�רחמיות�הגורמות�לאי�פיריון,
הפרעות�בווסת,�ובמקרים�קיצוניים�אף�להיעלמות�הוסת.
אנו�גם�מסוגלים�לזהות�בעזרת�ההיסטרוסקופיה:�גידולים
�שפירים �גידולים �הרחם, �רירית �של �סרטניים ממאירים
כפוליפים�ושרירנים,�ושאריות�חומר�הריוני�לאחר�גרידה�או

לידה.

שיתוף�הפעולה�עם�היחידה�להפריה�חוץ�גופית�והיחידה
לאולטרא�סאונד�במחלקת�נשים�ויולדות�תורמת�בצורה
משמעותית�גם�לשיפור�האבחנה�וגם�לשיפור�בתוצאות

הטיפול.

הפעולות�הניתוחיות�שאנו�מבצעים�כוללות�פעולות�הקשורות
בפיריון�ופעולות�הקשורות�בבעיות�גינקולוגיות.�בתחום
הפיריון:�היפרדת�הידבקיות�תוך�רחמיות,�כריתת�מחיצה
תוך�רחמית,�וכריתת�פוליפים�ושרירנים�הבולטים�לחלל
הרחם.�אלו�גורמים,�בנוסף�לדמם�מוגבר�בווסת,�גם�לבעיות
פוריות.�כריתתם�משפרת�בצורה�משמעותית�את�סיכוייה
�ובריא. �חי �תינוק �במועד �וללדת �להרות �האישה של

בתחום�הגינקולוגי:�צריבה�או�כריתת�רירית�הרחם�בכדי
להפסיק�דימומים�חריגים,�שאינם�על�רקע�גידול.�מדובר
בדרך�כלל�בנשים�לקראת�גיל�המעבר�המדממות�בצורה�לא
סדירה,�בכמות�רבה,�ולא�מגיבות�לטיפול�תרופתי.�בעבודה
שבוצעה�במחלקתנו�על�מאות�נשים�שעברו�צריבת�רירית
הרחם�בעזרת�זרם�חשמל,�או�כריתת�רירית�הרחם�בעזרת
רזקטוסקופ�אחוז�הנשים�המרוצות�מהפעולה�היה�90%.�רק
�10%מהנשים�נזקקו�לפעולה�נוספת�כמו�צריבה�חוזרת�של

רירית�הרחם�או�כריתת�רחם.

תוצאות�ניתוחיות�אלו�עומדות�בשורה�אחת�עם��תוצאות
�ובעולם. �בארץ �ביותר �הטובים �הרפואיים מהמרכזים

לאחרונה��רכשנו�ציוד�חדשני,��Therm Ablationבעזרת�בלון,
לבצוע�צריבת�רירית�הרחם�ללא�צורך�בהיסטרוסקופיה.
מדובר�במכשיר�חדש�המאפשר�החדרת��צינורית�עם�בלון
מסיליקון�לחלל�הרחם.�לאחר�ניפוח�הבלון�שמתאים�את
צורתו�לקירות�הרחם,�מוזרם�בעזרת�גנראטור�נוזל�חם�לבלון.
החום�מגיע�ל-�80מעלות�צלסיוס�וגורם�להרס�של�רירית
הרחם�והפסקת�הדמומים.�יתרונות�השיטה:�זמן�פעולה�קצר
של��8דקות�בלבד,�שחרור�מוקדם�של�האישה�לביתה�ותוצאות

טיפוליות�הדומות�לאלו�של�היסטרוסקופיה.

בנוסף�לציוד�ייחודי�זה,�בעזרת�תרומתו�הנדיבה�של�מר�אלי
אלעזרא�נרכשה,�לאחרונה�מערכת�ציוד�צילום�היסטרוסקופי
מתקדמת�ביותר.�מערכת�זו��מאפשרת�ראייה�מושלמת�של
�יכולותינו. �את �יותר �עוד �תקדם �והיא �הרחם חלל

שירות�ההיסטרוסקופיה
ד"ר�דב�קרול,�אחראי�תחום�היסטרוסקופיה,�ד"ר�עפר�גמר,�סגן�מנהל�מחלקת�נשים�ויולדות

פרופ'�אייל�ענתבי,�מנהל�מחלקת�נשים�ויולדות

מחלקת�נשים�ויולדות�מרכז�רפואי�"ברזילי"

כריתת�שרירן�ע"יחלל�רחם�תקין
היסרוסקופ

כריתת�מחיצה
ברחם
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במסגרת�פעילות�הועדה�לקידום�האישה�הפועלת�זה�7
שנים�צוינו�השנה��2אירועים�מרכזיים:

יום�עיון�בנושא�הטרדה�מינית�וכבוד�האדם�(נושא�הנמצא1.�
לצערי�בכותרות)�-�התקיים�בתאריך�30.1.07.�בחרנו
להעביר�נושא�חשוב�זה�ע"י�המחזה�"עניין�מטריד".�ההצגה
�הטרדה�מינית �בעיות�חברתיות�קשות: תוקפת�שתי
במקומות�עבודה�ופגיעה�מינית�בתא�המשפחתי.�אישה
אחת�ונערה�אחת�מספרות�את�סיפורן.�האישה�נחלצת
לעזרת�חברתה�הסובלת�מהטרדה�מינית�בעבודה.�הנערה
מתמודדת�עם�פגיעה�מינית�מבית�ושתיהן�מתמודדות
עם�החברה�סביבן�עם�עצימת�עיניים,�הבדידות�והאשמה.

שתיהן�מחוברות�זו�לזו�בשותפות�הגורל.

שתי�בעיות�שונות�שהועלו�בהצגה�אך�בעלות�גרעין�קשה
אחד:�ניצול�האדם�הנמצא�בעמדת�חולשה.

מטרת�המחזה�לעורר�תגובה,�לעורר�שיחה�ובעיקר�לנפץ
את�המוסכמה�החברתית�"אם�את�קורבן�את�כנראה

אשמה".�מחזה�אחד�שווה�אלף�מילים�....

בהזדמנות�זו�ברצוני�להזכיר�לעובדי�המרכז�כי�מידע
בנושא�החוק�נגד�הטרדה�מינית�נמצא�באתר�ביה"ח.
�בירור �או �שאלה �בכל �אלי �לפנות �מוזמנים הנכם

בטלפון�8282.

2.�יום�האישה�הבין�לאומי�לציון�מאבק�הנשים�למען�שיויון
הזדמנויות.�השנה�צוין�"יום�האישה�הבינלאומי"�באירוע

רב�משתתפות.
הנשים�במרכזנו�מהוות�משאב�כמותי�ואיכותי�וביום
האישה�הן�לקחו�פסק�זמן�קצר�לקפה,�עוגה�ואיך�לא...

ירקות�...��ובכך�החלה�החגיגה.
פתחתי�את�האירוע�בברכות�ותודות�להנהלת�המרכז�על
תמיכתה�ושיתוף�הפעולה�וכן�לכל�חברות�הוועדה�על�7

שנים�של�פעילות�משותפת�ומגוונת.
בהמשך�התקיים�מופע�מרהיב�של�השחקנית�נילי�עמר,
בשיח�ובתנועה�גילתה�לנו�את�סוד�המסכה,�את�כוחה
ומשמעותה,�מאפריקה,�מהקריביים,�מהמזרח�והמערב
וכמובן�מסכות�שנילי�יצרה�וחיברה�אישיות�לכל�אחת
מהן.�עובדות�המרכז�היו�שותפות�מלאות�למופע,�חבשו

מסכות,�הציגו�ושיחקו.

הוועדה�לקידום�מעמד�האישה,�בחרה�את�הנושא�מתוך
�מסכה. �ללא �אדם �שאין �והבנה �עצמית מודעות
בסיום�ניתנה�הרצאה�ע"י�חברת�אילמקייג'.�ההרצאה
לוותה�בהדגמה�אישית�ומפנקת��והעובדות�חזרו�לעבודה
מאופרות�ויפות.�יום�זה�מומן�ע"י�הנהלת�המרכז�וכך
חולק�שי�צנוע�לכל�משתתפת,�מחזיק�מפתחות�עם�הקדשה

ועל�כך�שוב�תודה.
כן�תודה�לכל�הנשים�ועובדי�המרכז�שטרחו�ועמלו�להפקת

אירוע�מוצלח.
בהמשך��השנה�-�בחודש�יוני�תיערך�במרכז,�כמדי�שנה,

תערוכת�יוצרים�של�עובדי�המרכז.
פרטים�יופצו�בהמשך�בלוח�המודעות.

�הבאות. �לשנים �ורעיונות �הצעות �לקבל אשמח
צוות�ועדת�היגוי�:�ד"ר�ששון,�ד"ר�שניידר,�שרית�שטרגר,

לינדה�פרז,�ילנה�מודסטוב,�גלית�לייבה�ולאה�מלול.

שוש�סלע,�ממונה�על�מעמד�האישה
הועדה�למעמד�האישה
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השחקנית�נילי�עמר�בפעולה

חברות�הועדה�במסכות

קטע�מההצגה,�"ענין�מטריד"



ברזילי�שלנוברזילי�שלנוברזילי�שלנו9

כנס�נשים�הרות

שיעור�הישרדות�תינוקות�במשקל�לידה�מתחת�ל-�1500
גרם�במרכז�הרפואי�ברזילי�מהגבוהים�ביותר�בארץ�זו�שנה

שלישית.
היחידה�הארצית�לחקר�בריאות�האישה�והילד�שליד�מכון
גרטנר�בתל�השומר�פרסמה�את�נתוני�תחלואת�ותמותת
תינוקות�במשקל�לידה�מתחת�ל-��1500גרם�משנת�2004

מהדו"ח�עולה�כי�שיעור�תמותת�תינוקות�במשקל�לידה
מתחת�ל-��1500גרם�הוא�מהנמוכים�ביותר�ביחידה�לטיפול
מיוחד�ביילוד�ובפג�במרכז�הרפואי�ברזילי�זו�שנה�שלישית
ברציפות.�שיעור�ההישרדות�בחיים�של�תינוקות�במשקל
לידה�נמוך�מאוד,�מתחת�ל-��1500גרם,�בקרב�התינוקות
שאושפזו�ביחידה�לטיפול�מיוחד�ביילוד�ובפג�במרכז�הרפואי
ברזילי�היה�מהגבוהים�ביותר�מבין��27המרכזים�בארץ,�ועמד

על��92.5%לעומת�ממוצע�ארצי�של�81.3%.
זו�שנה�שלישית�ברציפות�שדו"ח�היחידה�הארצית�לחקר
בריאות�האישה�והילד�מצביע�על�שיעורי�תמותה�נמוכים
ביותר�במרכז�הרפואי�ברזילי�לעומת�הממוצע�הארצי,�7.5%

לעומת�18.6%,�כמעט�פי�2.5.
צוות�היחידה�לטיפול�מיוחד�ביילוד�ובפג�בראשותו�של�ד"ר
צנגן�משקיע�מאמצים�רבים�לשיפור�איכות�הטיפול�ביילוד
ובפג�ובשנים�האחרונות�שודרגו�שיטות�הטיפול,�נרכש�ציוד
חדיש�וחודשו�נוהלי�הטיפול�ביילוד�ובפג.�צוות�היחידה
שוקד�על�עדכון�הידע�בקרב�הרופאים�והאחיות�בנושא
החייאה�מתקדמת�ביילודים�ונושאים�אחרים,�והדבר�בא
�הארצית. �היחידה �בדו"ח �שפורסם �כפי �ביטוי לידי

שיעור�הישרדות�תינוקות�במשקל�לידה�מתחת�ל–�1500גרם

לאחרונה�נערך�כנס�נשים�הרות�בבית�האופרה�באשדוד.
הכנס�עורר�עניין�וזכה�להצלחה�רבה.�בכנס�הוצגו�התוצאות
�חידושים �וכן �ברזילי, �הרפואי המיילדותיות�של�המרכז

במעקב�הריון�וניהול�הלידה.
בשנת��2006היו�בברזילי��3700לידות.�מתוכן�שיעור�הניתוחים
הקיסריים�היה��19%שהוא�שיעור�דומה�לממוצע�הארצי.
שיעור�ההרדמות�האפידורליות�היה�כ-70%.�כמו-כן�הוצג
לקהל�הנשים�כי�שיעור�הסיבוכים�של�האימהות�והיילודים

היה�נמוך�ביותר.
פרופ'�ענתבי�סקר�את�החידושים�האחרונים�בתחום�ניהול
ההריון�והלידה.�בנושא�מעקב�ההריון�תוארו�החידושים
בתחום�האולטרסאונד�הכוללים�בדיקת�זרימת�הדם�העוברית
בכלי�דם�שונים.�מדידת�זרימת�הדם�בעורק�המוח�של�העובר
הינה�היום�הכלי�האיבחוני�החשוב�ביותר�לאנמיה�עוברית.
כל�המקרים�בהם�קיים�חשד�לחוסר�דם�בעובר�נבדקים
בשיטה�זו�וכך�הרופאים�יודעים�האם�העובר�סובל�מחסר
דם�ובאם�עליו�לקבל�עירוי�דם.�בנושא�ניהול�הלידה�ציין
פרופ'�ענתבי�את�השינוי�שחל�בשנים�האחרונות�בגישה
ליולדת.�שינוי�זה�כולל�שיתוף�האישה�ובן�זוגה�בכל�ההחלטות
המתקבלות�בחדר�הלידה.�שיתוף�זה�הינו�ברוח�חוק�זכויות
החולה,�וכן�הוא�נובע�מהשפעות�הרפואה�המדיקו-לגלית.
עקב�ריבוי�התביעות�הרפואיות�במיילדות�נדרשים�הצוותים
הרפואיים�לזהירות�רבה�וכן�למתן�הסברים�מפורטים�ליולדת.
כך�למשל�ביולדת�לאחר�ניתוח�קיסרי�ידוע�כי�ניסיון�לידה
נרתיקית�יכול�להיות�כרוך�בקרע�של�הרחם�בשיעור�של
כ-0.7%.�לכן,�מקובל�היום�להסביר�ליולדת�את�הסיכונים
בלידה�ולהציע�לה�הן�אפשרות�לידה�נרתיקית�והן�ניתוח
קיסרי.�הדבר�דומה�גם�במקרים�בהם�מאובחן�תינוק�במשקל
גדול.�במצב�זה�קיים�סיכון�נדיר�לפרע�של�הכתפיים,�כלומר

לקושי�בחילוץ�הכתפיים�אשר�יכול�להוביל�לשיתוק�של�ידו
של�היילוד.�לכן,�מקובל�היום�להסביר�ליולדת�עם�עובר�גדול
על�סיכון�זה,�ובמקרים�מסויימים�להמליץ�על�ניתוח�קיסרי.
הגישה�המקובלת,�אם�כן,�בחדרי�הלידה�במרכז�הרפואי
�ובהחלטות �במידע �היולדת �את �לשתף �היא ברזילי

המשמעותיות�המתקבלות�במהלך�הלידה.
ד"ר�שנהב�הרצה�על�ה"דרך�להריון�בריא".�בהרצאתו�הוא
הדגיש�את�חשיבות�נטילת�חומצה�פולית�בהריון,�וכן�את
חשיבות�ביצוע�הבדיקות�השונות�המקובלות�בהריון.�בין
אלו�נמנות�הבדיקות�הגנטיות,�בדיקת�השקיפות�העורפית
וסריקת�המערכות�של�העובר.�ד"ר�זוהב�הציג�צילומים�של
מראה�העובר�באולטרסאונד�תלת�מימדי�וציין�את�החידושים
הרבים�שחלו�בתחום�זה.�גב'�אתי�נגר�הרצתה�על�גישת
הלידה�הטבעית�ונתנה�לנשים�מספר�"טיפים"�חשובים
בנושא�זה.�כמו-כן�יש�לציין�את�ד"ר�אלבו�שענה�על�השאלות
�מיילדותית. �הרדמה �בנושא �שהתעוררו הרבות

צוות�מחלקת�נשים�ויולדות,�חדר�לידה�ויונקים

הפגיה�בברזילי

ד"ר�שמואל�צנגן,�מנהל�יחידה�מקצועית�לטיפול�בילוד

פרופ'�אייל�ענתבי,�מנהל�מחלקת�נשים�ויולדות
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בטיחות�בדרכים
שינוע�מאושפזים�וציוד�באמצעות�רכב�תפעולי�למרפאות
החוץ�בוצע�עד�כה�בנסיעה�על�שביל�הולכי�רגל,�תוך�גרימת

סיכון�ממשי�לעוברים�ושבים.
לפני�מס'�ימים,�הסתיימו�עבודות�בינוי�לדרך�נסיעה�חלופית
עם�אזור�תפעולי�לשינוע�מאושפזים�באופן�בטוח,�בימים
הקרובים�יסתיימו�עבודות�הגידור�וישולט�האזור�כנדרש,

נסיעה�בטוחה�!

בטיחות�בעבודה
עבודות�פירוק�אסבסט

במרכז�הרפואי�"ברזילי"�מתבצעות�עבודות�פירוק�אסבסט
באישור�הוועדה�הטכנית�ובפיקוח�המשרד�להגנת�הסביבה

ומשרד�התמ"ת.
�באזורים �מהשהייה �הימנעו �אנא �בריאותכם, למען

שגודרו�/�סומנו�ושולטו�כאזורי�סכנה.
מח'�הבטיחות�וועדת�הבטיחות�מבקרים�ומפקחים�על�ביצוע
העבודות�בהתאם�לנדרש�בחוק�ובתקנות�באופן�יומיומי.
כמו�כן,�מבוצעות�בדיקות�ניטור�סביבתי�באזורי�הפירוק�ע"י
מעבדה�מוסמכת�בכדי�לוודא�שאנו�עובדים�בסביבה�נקייה.

הדרכת�עובדים
קורס�"נאמני�בטיחות�מתקדם"�ניפתח�במרכזנו�בתאריך
�13.3.07וישתתפו�בו�כ�-��26עובדי�המרכז�מהסקטורים
השונים,�מתוך�הקבוצה�יוכשרו��6עובדים�כנאמני�בטיחות

קרינה.
מטרת�הקורס�הינה�גיבוש�צוות�הדרכתי�תוך�הרחבת�קשת

העוסקים�בבטיחות.
הקורס�מלווה�ע"י�המוסד�לבטיחות�וגיהות.

�ולאופי �המרכז �לצרכי �בהתאם �נבנתה �הקורס תוכנית
�רפואי. �מרכז �של �עבודה �בסביבת �הטמונים הסיכונים

איחולי�הצלחה�למשתתפים�!

"שיווק"�הבטיחות�והגיהות
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שבוע�הבטיחות�–�הפנינג�בטיחות
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אביצור�יהודה,�ממונה�בטיחות�וגיהות�בעבודה

בטיחות�וגיהות�בעבודה

רכז�הקורס�של�המוסד�לבטיחות�וגיהות�במחוז�דרום,
עם�מר�יובל�בן�מרדכי,�סגן�מנהל�אדמיניסטרטיבי

אתר�פירוק�אסבסט�במלר"ד�.

שביל�גישה�לרכב�תפעולי
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וועידת�התביעות,�שפועלת�לרווחת�ניצולי�השואה,�מסייעת
לבית�החולים�זה�מספר�שנים�לשיפור�תנאי�אשפוז�ורווחת
�וועידת �ברזילי. �הרפואי �השואה�במרכז החולים�ניצולי
התביעות�תרמה�בעבר�סכומים�מכובדים�לבית�החולים
לשיפוץ�המחלקה�הגריאטרית�ולשיפוץ�ורכישת�ציוד�חדיש
במכון�לפיזיותרפיה�במרכז�ולאחרונה�תרמה�סכום�דומה

לשיפוץ�המחלקה�הפנימית�ד'.

�תאריך �שלישי �ביום �ביקרו �התביעות �וועידת חברי
�ברזילי�במטרה�לשמוע�על �28/11/2006במרכז�הרפואי
פרויקט�המחלקה�לרפואה�דחופה�החדשה.�אורחי�הכבוד
היו�מר�ג'וליס�ברמן�יו"ר�וועידת�התביעות,�מר�גדעון�טיילור
עוזר�מנהל�וועידת�התביעות,�מר�ג'ורג'�פרסלר�נציג�הוועידה
הרביעית�,�מר�ג'ורג'�שניידר�ומר�מנחם�סובול.�למשלחת
הצטרף�ראש�העיר�אשקלון,�מר�רוני�מהצרי,�אשר�פועל�ללא
�לקדם�את�פרויקט�המחלקה�לרפואה�דחופה לאות�כדי

החדשה.

ד"ר�רון�לובל,�סגן�מנהל�המרכז,�סקר�בפני�חברי�המשלחת
את�התפתחות�בית�החולים�לאורך�השנים�והציג�בפניהם
את�הפרויקטים�שכבר�הוקמו�בסיוע�וועידת�התביעות.�הוא
הדגיש�את�הצורך�בבניית�מחלקה�לרפואה�דחופה�חדשה
שתהיה�גדולה,�מרווחת�וממוגנת�ותאפשר�טיפול�בחולים
ובפצועים�תחת�אש,�טילים�ומתקפה�של�חומרי�לוחמה
כימיים.�המלר"ד�הקיים�היום�אינו�עונה�לצרכים:�שטחו�קטן
מאוד,�מספר�המיטות�קטן�ביותר,�מבנהו�ישן,�אולם�המתנה
קטן�מאוד�וכמובן�אינו�ממוגן.�המצב�הביטחוני�באזור�מחייב
הנעת�גלגלים�דחופה�להקמת�מלר"ד�חדש�לרווחת�החולים
והפצועים.�אין�זה�סוד�שעל�שולחנו�של�משרד�הבריאות

מונחת�תרומה�של��10מיליון�דולר�לטובת�הקמת�מחלקה
לרפואה�דחופה�חדשה�אך�משרד�האוצר�דורש�סכום�זהה
מקביל��matchingכדי�לתת�אור�ירוק�להתחלת�הפרויקט.
ד"ר�לובל�הבהיר�לחברי�המשלחת�כי�הפרויקט�אושר�במשרד

הבריאות�לפני��5שנים�ומוכן�למכרז�מאז.

אדריכל�בית�החולים,�צבי�קימלמן,�הציג�את�פרטי�התוכנית
המוצעת�להקמת�המלר"ד�החדשה,�את�היתרונות�והלקחים
שהוטמעו�בתכנון�המלר"ד�כתוצאה�מהמלחמה�האחרונה

בלבנון.

בתום�הצגת�הנושא�ביקרו�חברי�המשלחת�בבית�החולים
במחלקה�הגריאטרית�המחודשת,�באתר�הבנייה�של�מחלקה
פנימית�ד',�במכון�לפיזיותרפיה.�בהמשך�סיירו�במחלקה
לרפואה�דחופה�וראו�במו�עיניהם�כיצד�מתפקד�הצוות�וכיצד
�נסבלים. �בלתי �ובצפיפות �בעומס �החולים מטופלים

בתום�הסיור�הבטיחו�חברי�המשלחת�לשקול�את�הנושא
בכובד�ראש.

ועידת�התביעות

חברי�ועדת�התביעות

ד"ר�שרף�נושא�דברים

טקס�הרמת�כוסית
לכבוד�חג�הפסח

לקראת�חג�הפסח�התקיים�טקס�הרמת�כוסית�במרכז�הרפואי
בהשתתפות�סגל�בית�החולים.�מנהל�המרכז�ד"ר�שמעון

שרף�נשא�דברים�על�השינויים�הצפויים�ואיחל�לכולם�חג
שמח. סגל�המרכז�בהרמת�כוסית
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במטרה�לשפר�ולייעל�את�איכות�השירות�לעובדי�בית�החולים
הוכנסה�לשימוש�במח'�הטכנית�תוכנה�לוגיסטית�חדשה
"תחזוקנית�2000"�לטיפול�ממוחשב�בנושאים�הקשורים
�לתוכנה�כלים�מתקדמים �ונושאי�אחזקה. ,Help Desk-ל
בנושא�מוקד�שירות�לקוחות,�ניהול�תקציבים,�אחזקה�מונעת,
ניהול�מלאי�ועוד.�כמו�כן,�הוכנסה�לשימוש�מערכת��ברשת
�לעובדי �המאפשרת �ביה"ח �של �הפנימית האינטראנט
המחלקות�השונות�ב-��ON-LINEלפתוח�תקלת�שבר,�לבצע
�לעקוב�אחר�מועדי הזמנת�שירות�מן�המחלקה�הטכנית,
ביצוע�ולבצע�בקרה�אחר�הזמנות�שירות�פתוחות�וסגורות

פתיחת�קריאה�תתאפשר�ע"י�גלישה�לאתר�ביה"ח�ובלחיצה
/http://www.barzi.health.gov.ilאחת�על�הקישור�
�טכנית �מחלקה �במוקד �קריאה �פתיחת �כותרת תחת

לכל�מחלקה�הוגדרה�סיסמה�שתינתן�במסגרת�הדרכה�יזומה
במחלקה�שתתואם�ותבוצע�ע"י�עובדת�המחלקה�הטכנית

גב'�אורית�קשת�לוי.

מוקד�ממוחשב
למחלקה�הטכנית
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ביקור�נציגי�ארגון�משאבי�ייעוץ�והדרכה�של
ה–��FBIואוניברסיטת��Kentuckyבמרכז�הרפואי�ברזילי

צחי�כהן,�מרכז�שירותים�טכניים

ד"ר�אמיל�חי,�סגן�מנהל�המרכז�עם�נציגי�הארגון



ביום�ראשון��28בינואר��2007ביקרו�במחלקת�הילדים�במרכז
הרפואי�ברזילי�שחקנית�הטלוויזיה�ריקי�בליך�(המוכרת
מהסדרה�הטלוויזיונית�כאסתי�המכוערת),�המוסיקאית�אור
�הילדים �עם �טאקי �במשחקי �והשתעשעו �וחבריהם גל

המאושפזים�במחלקה.
חבורת�השחקנים�לא�שכחו�להביא�איתם�הפתעות�וממתקים

והעלו�חיוך�על�פניהם�של�הילדים�המאושפזים.
למשחקי�הטאקי�הללו�יש�היסטוריה�מעניינת.�הם�מתקיימים

במחלקות�הילדים�השונות�בבתי�החולים�בכל�הארץ.
אור�גל�היא�מוסיקאית,�מלחינה,�זמרת�ויוצרת,�נכנסה�לפני
שלוש�שנים�לחדר�אשפוז�של�בחורה�שנראתה�בגילה�ועסקה
בכל�מיני�דברי�אומנות.�אור�שאלה�אותה�אם�תהיה�מעוניינת
לשחק�איתה�טאקי�והבחורה�המאושפזת�נענתה�בחיוב.
מאותו�הרגע,�ורד,�הבחורה�שחיכתה�להשתלה�של�מח�עצם,
ואור�גל�הפכו�להיות�חברות�קרובות�מאוד.�גופה�של�ורד

נחלש�בהמתנה�להשתלה�והיא�נפטרה.
אור,�שרצתה�להנציח�את�זכרה�ולשמור�על�גחלת�החברות,
החליטה�לקיים�ימי�טאקי�במחלקות�הילדים�השונות�ברחבי
הארץ.�משחק�הטאקי�שהתקיים�במחלקת�ילדים�במרכז
הרפואי�ברזילי�הינו�המשחק�השמיני�בסדרת�המשחקים

ברחבי�הארץ.

משחקי�טאקי�עם
הילדים�המאושפזים

השחקנית�ריקי�בליך�עם�צוות�מחלקת�הילדים
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במלאות�שנתיים�לפטירתה�של�דר'�מלי�אוהלי�ז"ל�הוענקו
ביום�ג'��14/02/2007פרסים�לשלושה�סטודנטים�לרפואה�על

עבודות�הגמר�המצטיינות�מכל�הארץ.
ד"ר�מלי�אוהלי�ז"ל,�מומחית�ברפואת�ילדים�ונפרולוגית�ילדים,
עבדה�כרופאה�בכירה�במחלקת�הילדים�במרכז�הרפואי�ברזילי
וניהלה�את�אשפוז�יום�ילדים�במשך�שנים�רבות.�היא�הייתה
אחראית�על�הסטודנטים�לרפואה�בסבבים�הקליניים�שלהם
בבית�החולים�ועל�הסטאז'רים�ודאגה�ללא�לאות�לכל�צרכיהם.
היא�הייתה�רופאה�מוערכת�מאוד�בקרב�צוות�הרופאים,

האחיות,�החולים,�הסטודנטים�והסטאז'רים.

כאות�הערכה�למפעלה,�הקימו�בעלה,�ילדיה�וחבריה�במושב
קרן�על�שמה,�שמטרתה�עידוד�סטודנטים�לרפואה�מארבע
האוניברסיטאות�בארץ�ע"י�הענקת�פרסים�לשלוש�עבודות
גמר�מצטיינות�בנושאים�שהיו�קרובים�ללבה:�רפואת�ילדים

ונפרולוגית�ילדים.
בטקס�צנוע,�שהתקיים�בחדר�הסטודנטים�שנקרא�על�שמה
של�ד"ר�מלי,�העניק�פרופ'�אלי�לנדאו,�יו"ר�וועדת�הפרסים,
פרסים�לשלושה�סטודנטים�אשר�סיימו�את�לימודי�הרפואה
�אחד �היו �הזוכים �הגמר. �עבודות �את �והגישו שלהם
מאוניברסיטת�בן-גוריון�בנגב�אשר�הציג�את�עבודת�המחקר
שלו�על�עכברים�בנושא�למידה,�השני�מהאוניברסיטה�העברית
שהציג�את�עבודת�הגמר�בנושא�הפרעות�בהולכה�החשמלית

בלב�העובר,�והשלישי�מאוניברסיטת�תל�אביב.
ד"ר�מלי�הייתה�חברה�בחבורת�הזמר�של�הקיבוץ�יחד�עם
בעלה.�חבריה�לזמר�הנעימו�לנוכחים�בשני�שירים�שהיו�אהובים

על�ד"ר�מלי.
בטקס�השתתפו�בני�משפחתה�של�ד"ר�מלי,�חבריה�לעבודה
במרכז,�פרופ'�מנחם�שלזינגר,�מנהל�מחלקת�הילדים�במרכז
הרפואי�ברזילי,�קולגות�נוספות�מבתי�חולים�אחרים,�וזוכי

הפרסים�יחד�עם�בני�משפחתם.
מפעל�זה�ימשיך�כל�שנה�ויעניק�פרסים�לסטודנטים�לרפואה

אשר�הצטיינו�בעבודת�הגמר�שלהם�מכל�הארץ.
יהי�זכרה�של�ד"ר�מלי�ברוך.

טקס�חלוקת�פרסים
ע"ש�ד"ר�מלי�אוהלי�ז"ל

דוד�החל�לעבוד�במרכז
הרפואי�ברזילי�בשנת�1962.

במהלך�עבודתו�כאפסנאי
ראשי��שימש��גם�כמזכיר

וועדי�העובדים,�תפקיד
שמילא�גם�לאחר�פרישתו

בחודש�אוגוסט�1981.
לאורך�כל�תקופת�העסקתו�היה�מסור�לעבודה,

שילב�עבודה�ופעילות�התנדבותית�בעמותת�אנוש
וביע"ל.

דוד�היה�בעל�חוש�הומור,�רחב�אופקים,�בעל�ידע
היסטורי�נרחב�בהקמת�המדינה�ודמות�מוכרת.

דוד�הלך�לעולמו�בתאריך��27.1.07בשיבה�טובה.
זכרו�יהיה�עמנו�תמיד

דברים�לזכרו�של
דוד�פרנקל�ז"ל

טקס�חלוקת�המלגות.
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חברת�"לה�רוש"�מושיטה�יד�לחולה�במכון�להמטולוגיה
במרכז�הרפואי�ברזילי.

בטקס�צנוע�נחנכה�ביום�א'��11/02/2007במכון�להמטולוגיה
�במרכז �מיכאלי, �יוסף ע"ש
הרפואי�ברזילי,�פינת�ההמתנה
�שנתרמה �המטופלים של
�"רוש". �חברת �של בנדיבותה

המכון�להמטולוגיה�הוקם�לפני
�בתרומתו �שנה 15� �מ- יותר
האדיבה�של�פרופ'�יוסף�מיכאלי
�בחולים �לטיפול �ונועד ז"ל
שסובלים�ממחלות�דם�שונות,
, ת ו ר י א מ מ � ם ד � ת ו ל ח מ
�המערכת �של ממאירויות
החיסונית,�מחלות�דם�מולדות
ונרכשות,�חוסר�דם�ומחלות�של
�לפני �עד �הקרישה. מערכת

כמחצית�השנה�שכן�המכון�בקומה�השלישית�בבנין�מרפאות
החוץ�והחולים�טופלו�בתנאי�צפיפות�גדולה.�לפני�כחצי�שנה
הועבר�המכון�לקומת�הכניסה�של�בנין�מרפאות�החוץ�לנוחות

החולים.�האזור�שופץ�כולו�לרווחת�החולים.
קונצרן�התרופות�"הופמן�לה�רוש"�(Roche),�נוסד�ב-�1896
�הסרטן, �ומוביל�בעולם�בתחום�האבחון, �שוויץ, בבאזל,
הווירולוגיה�והשתלות�איברים.�חברת�"רוש"�חרטה�על�דגלה
לתרום�לקהילה�כחלק�מחזונה�להיאבק�במחלות�ולתת
פתרונות�מצוינים�בתחום�הרפואה.�מנכ"ל�החברה�מצא
לנכון�שהחברה�תתרום�לרווחת�המטופלים�במכון�והחליט

לשפץ�את�פינת�ההמתנה�כולל�מקלט�טלוויזיה�חדש.�פרופ
גיל�לוגסי,�שעומד�בראש�המכון�להמטולוגיה�במרכז�הרפואי
ברזילי,�משמש�גם�כיו"ר�האיגוד�הישראלי�להמטולוגיה
ועירויי�דם,�כתב�ספרים�בנושאי�קרישה,�חוקר�בעל�שם
�דם �קרישת �בנושאי עולמי
�המטואונקולוגיות ומחלות
�המניין �מן �ופרופ' שונות,
�הרפואה �למדעי בפקולטה
באוניברסיטת�בן�גוריון�בנגב.

בטקס�נכח,�מנכ"ל�חברת�"רוש",
�בני �החברה, �של נציגים
משפחתו�וחבריו�של�פרופ'�יוסף
�המכון �עובדי �ז"ל, מיכאלי
ה ד ב ע מ ה � , ה י ג ו ל ו ט מ ה ל
להמטולוגיה�ובנק�הדם,�ד"ר�חי
אמיל,�סגן�מנהל�המרכז�הרפואי
ונציגי�ההנהלה.�מר�דנציגר�אמר
בטקס�כי�החברה�חשה�מחויבות
למטופליה�וכחלק�ממחויבותה�תרמה�לרווחת�החולים�את
פינת�ההמתנה�החדשה.�פרופ'�לוגסי�אמר�שהוא�מתרגש
מאוד�מהתרומה�והמשתתפים�בטקס�ושהוא�תקווה�כי
�ותתרום�עוד�לרווחת החברה�תמשיך�בתמיכתה�במכון
החולים.�ד"ר�חי�הודה�לחברת�"רוש"�על�התרומה�והזכיר
איך�נראה�המכון�בקומה�השלישית�ואיך�הוא�נראה�היום
ועד�כמה�הסביבה�יכולה�להשפיע�לטובה�על�בריאות�החולים.

תרומת�פינות�ישיבה

יום�עיון�לרבנים�מתנדבים�בשירותי�ההצלה,�הראשון�בסדרה,
התקיים�ביום�חמישי��08/02/2007באולם�ההרצאות�במרכז
הרפואי�ברזילי.�מטרת�יום�העיון�הייתה�חיזוק�הקשר�בין
מתנדבי�שירותי�ההצלה�ובית�החולים�ועדכון�ורענון�הידע
הרפואי�בנושאים�שונים�ברפואה�דחופה.�ד"ר�חי,�סגן�מנהל
המרכז�הרפואי�ברזילי,�אמר�בדברי�הפתיחה�כי�הקשר�היה
ונשאר�הדוק�עם�שירותי�ההצלה�ובכוונתנו�לחזק�את�הקשר
הזה�עוד�יותר�במיוחד�לנוכח�האירועים�שמתרחשים�באזור.
ד"ר�תדהר�ממחלקת�נשים�ויולדות�סיפר�למשתתפים�על
לידה�בבית�ובאמבולנס�והפעולות�שיש�לנקוט�בקבלת�הלידה.
�דיבר�על �מנהל�המחלקה�לרפואה�דחופה, �ווליד, ד"ר�בן
�האיסכמי �לסוגיו, �מוחי �באירוע �בטיפול החידושים
והדימומי,�החשיבות�לאתר�מצבים�כאלה�מוקדם�ככל�האפשר

ולהביא�את�החולה�במהירות�לבית�החולים.�פרופ'�כץ,�מנהל
המחלקה�לקרדיולוגיה,�דיבר�על�החידושים�בקרדיולוגיה,
הצנתור�הדחוף�לחולה�באוטם�שריר�הלב�ועל�השימוש
בקוצבים�החדישים�לשיפור�תפקוד�הלב�במצבי�אי�ספיקת
לב.�המשתתפים�הביעו�את�שביעות�רצונם�מיום�העיון�הזה

ומחכים�לימי�העיון�הבאים.

יום�עיון�לרבנים
מתנדבים�בשירותי

ההצלה

פרופ'�לוגסי�ומנכ"ל�חברת�"רוש",�בהסרת�הלוט

משתתפי�הכנס
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בכל�שנה�פינת�חמד�אחרת�זוכה�לפריחה�ושתילה�מחודשת.
הפעם�נערך�טקס�הנטיעות�בכניסה�המערבית�של�בית
החולים.�מר�שאול�ורדי,�אחראי�גינון�ונוי,�נתן�הסבר�על
אופן�השתילה�וסיפר�בהרחבה�על�סוגי�הצמחים.�השנה
נשתלו�שתילים�מסוג�לבנדר,�רוזמרין,�חרציתן,�ולנטנה
�כיסוי. �וצמחי �במים �חסכוניים �צמחים �כולם לילכית,
השתילים�הרעננים��נשתלו�על�ידי�חברי�ההנהלה��ועובדי
המרכז�מכל�הסקטורים�-�מנהל�ומשק,�פרא�רפואי,�אחיות
�כמה �מרובה �בהנאה �שתל �עובד �כל �המרכז. ורופאי
�ונוי. �גן �מחלקת �צוות �עם �בצוותא �שתילים וכמה

טקס�נטיעות�לכבוד
טו'�בשבט

ב-�17/12/2006הדליקו�ילדי�מחלקת�הילדים�במרכז�הרפואי
ברזילי�נר�שני�של�חנוכה�עם�שחקני�הכדור-סל�של�קבוצת
�סופגניות�גם�במחלקות �הענקים�חילקו אליצור�אשקלון.
השונות�של�המרכז,�הצטלמו�עם�הילדים�וחילקו�חתימות.
בהמשך�של�אותו�יום,�חגגו�חברי�ארגון�חסדי�יוסף,�המחלק
תרופות�חינם�לנזקקים,�עם�הילדים�במופע�של�קוסם,�אותו

לא�ישכחו.

ד"ר�רון�לובל,�סגן�מנהל�המרכז�הרפואי�ברזילי,�מר�אבי�ועקנין,
סגן�ראש�עיריית�אשקלון,�ומר�פיני�יעקובי,�נשיא�עמותת
חסדי�יוסף,�אמרו�דברי�ברכה�והרב�מאיר�שטרית�הוסיף�כמה

דברי�תורה.

הילדים�צ'ופרו�בקופסאות�הפתעה�עם�ממתקים�וסופגניות
טעימות�תוצרת�תמי�מלשיאשולי�הקונדיטורית�של�המרכז
�לחייך. �תענוג �פשוט �היו �הסופגניות �ברזילי. הרפואי

ילדי�מחלקת�הילדים�כנראה�לא�ישכחו�את�יום�שני,�נר�שלישי
של�חנוכה.�שוטרים�מילאו�את�מחלקת�הילדים.�לא,�לא�היה
כל�אירוע�פלילי�!�אלה�היו�שוטרים�מתחנת�המשטרה�באשדוד
עם�צוות�הווי�דרום�של�משטרת�ישראל,�ובראשם�השוטר
�הילדים. �את �לשמח �שבאו �בניסטי, �הנרי �רס"ר הקהילתי

ומי�עוד�היה�ביום�שני?�השדר�יורם�ארבל,�משה�שרף�וכל�צוות
המגישים�של�ערוץ�הספורט,�ערוץ�5,�ויחד�איתם�הגיעו�כל
�אשדוד. �ספורט �מועדון �קבוצת �של �הכדורגל שחקני

גם�רדיו�דרום�השתתף�בחגיגה.�השדרן�מישל�בניסטי�שידר
ברדיו�את�האירוע�בשידור�חי�ממחלקת�הילדים.

השחקנים�חילקו�כדורי�רגל�עם�חתימות�של�המפורסמים,
צעיפים,�חולצות�וממתקים.

על�החלק�האומנותי�ניצחו�צוות�הווי�דרום�של�משטרת�ישראל,
להקת�נואלדאנס,�הזמרת�נטע�גנון�והזמר�יהודה�סעדו�מכוכב

נולד.

המרכז�הרפואי�ברזילי�מודה�לאנשי�חב"ד,�הצופים,�בתי�הספר,
בעלי�המאפיות�וכל�המבקרים�והמתנדבים�על�כל�האושר

והשמחה�שהכניסו�ללבם�של�המאושפזים.

חנוכה
במחלקת�ילדים

איתן�אדירי
מנהל�מערך�המזון

�ע"ש �למלונאות �הספר �בית בוגר
�למלונאות �במסלול "תדמור"
משולבת,�בוגר�אוניברסיטת��בר-
אילן�במדעי�החברה�והכלכלה��וכעת
�במנהל �שני �לתואר �סיום בשלבי
ם י ל ה נ מ ל � ל ו ל ס מ ב � ם י ק ס ע
�בנגב �בן-גוריון באוניברסיטת
ניסיון�תעסוקתי�של�כ-�11שנים�בענף�המזון.��ביצע�מגוון
תפקידים�בענף�המלונאות�וניהל�את�ההסעדה�בחברת

אינטל�קריית�גת.
איתן�נקלט�לעבודה�ביחידתנו�ובכוונתו�להצעיד�את�מערך
�המזון �בשינוע �ה-2000, �לשנות �החולים �בבית המזון
למחלקות�האשפוז�ועד�הגשתו�לחולה�המאושפז�בצורה
אסטטית,�נקייה�חמה�ולעמוד�בתנאי�ההיגיינה�המחמירים
��	����������������(���	$�����ביותר.���������
������ ����� ��� ������ ����� ���� �����$�
�������$��������������������������
��

���
���������

פנים�חדשות

עובדי�המרכז�נוטעים�בחצר�המרכז

טקס�הדלקת�הנרות
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פנים�חדשות

השתתפות�בכנס�מקצועי�בחו"ל
בין�התאריכים���20.11.06�-�24.11.06השתתפתי�בסמינר
EIPAהדרכה�במסטריכט,�הולנד,��שאורגן�במשותף�ע"י�
והאיחוד�האירופאי�(EU).�הנציגות�הנוספות�מישראל�היו
מנהלות�ההדרכה�במשרד�הקליטה�ובמשרד�החקלאות.
נושא�הסמינר�היה�הדרכה�וייעוץ�בתחום�השירות�הציבורי

למדינות�הים�התיכון.
מדינות�נוספות�ששלחו�נציגים�לסמינר�(מלבד�ישראל):
אלג'יר,�מצריים,�ירדן,�מרוקו,�סוריה,�טוניס�וטורקיה.�סה"כ

השתתפו�בסמינר��21משתתפים.

כל�המדינות�שנטלו�חלק�בסמינר�הינן�מדינות�שיש�להן
הסכמי�שיתוף�פעולה�(Associate Agreements)�עם

האיחוד�האירופי.
טורקיה�היתה�המדינה�היחידה�בין�המשתתפות�שהינה

מועמדת�לקבלה�לחברות�באיחוד.
המשותף�לחלק�גדול�מהמדינות�המשתתפות�הינו�קיומו�של

בית�ספר�מרכזי�למנהל�ציבורי.
European Institute ofהסמינר�תוכנן,�נוהל�ובוצע�ע"י�
EIPA  (Public Administration),�מלכ"ר�הנותן�שירותי
�במטרה�לתמוך �ייעוץ�והדרכה�לאיחוד�האירופי מחקר,

באינטגרציה�האירופאית.
מטרות�הסמינר�היו�הקניית�כלים�לפיתוח�וניהול�תוכניות
ושיטות�הדרכה,�יצירת�בסיס�לשיתוף�פעולה�הדרכתי�חוצה

גבולות,�ללמוד�רקע�כללי�על�האיחוד�האירופי.
במהלך�הסמינר�התבקשנו�לבצע�תרגילים�משותפים�עם
נציגים�ממדינות�אחרות.��כל�משלחת�הציגה�מצגת�שכללה
סקירה�קצרה�על�הארגון�ממנו�הגיעו�והתייחסות�למערך

ההדרכה�בארגון.
חשוב�לציין�שבמהלך�כל�ימי�הסמינר�נרקמו�יחסים�מקצועיים
ואישיים�חמים�עם�הנציגים�כולל�ממדינות�שאין�למדינת

ישראל�קשר�דיפלומטי�איתן.

קורסים�חדשים
קורס�פיתוח�מנהלי�מנהל�ומשק�-�במהלך�שנת��2006נערך
קורס�פיתוח�למנהלים�במנהל�ומשק.�המנהלים�קיבלו�הכשרה
במיומנויות�ניהול�שונות�כגון�סגנונות�ניהול,�ניהול�זמן�ועוד.
הקורס�התבסס�על�מרצי�חוץ�שונים�ונעזרנו�גם�במרצי�חוץ
�כלל �הקורס�היה�יישומי, �את�עצמם. פנימיים�שהוכיחו

השתתפות�ערה�של�המשתתפים�וליבון�בעיות�מעולם�התוכן
של�המשתתפים.�הקורס�תרם�הן�מבחינת�תכנים�והן�מבחינת
הגיבוש�של�משתתפי�הקורס.�תרומת�הקורס�ניכרת�במהלך
העבודה�היומיומית�-�שיתוף�הפעולה�שהחל�בקורס�נמשך
גם�בעבודה�השוטפת�לאחר�שנוצרה�שפה�משותפת�ולובנו

בקורס�בעיות�משותפות.
תגובות�המנהלים�לקורס�היו�נלהבות.

קורס�פיתוח�סגני�מנהלי�מנהל�ומשק�-�לאור�הצלחת
הקורס�למנהלים�וביקוש�מצד�הסגנים,��נפתח�לאחרונה
קורס�ניהול�לסגני�מנהלים.�בקורס�משתתפים�סגני�מנהלים
במנמ"ש�וכן�מנהלים�שמסיבות�שונות�לא�השתתפו�בקורס
הקודם.�גם�כאן�יש�שילוב�מוצלח�של�מרצי�חוץ�ומרצי�פנים.
�מתקיימים�קורסים קורסים�בשעות�אחר�הצהריים�–�
בתחומי�מחשבים�למתחילים�ומתקדמים.�הסתיים�קורס
באינטליגנציה�רגשית�ולאור�הצלחתו�והביקוש�מתוכנן�קורס

נוסף.

פעילויות�במדור�הדרכה�ופיתוח�ארגוני
דקלה�איתן,�ממונה�על�ההדרכה�ופיתוח�ארגוני

ם י א ר ק נ � ם ע פ � א ל
הגסטרואנטרולוגים�להוציא
�העיכול �מדרכי �זרים גופים

העליונות.
הגישה�לגופים�זרים��בוושט
�כדי �בהקדם �להוציאם היא
למנוע�סיבוכים,�שהעיקרי�בהם
הוא�נקב�שנגרם�על�ידי�הגוף

�ידי �על �או �בעצמו הזר
תנועתיות מאומצת�של�הושט.
הגופים�הזרים�הנפוצים�ביותר
הם�סיכות,�מסמרים�וסוללות.
בעייתית�במיוחד�היא�הוצאת
�של �עצמות �ובעיקר עצמות
דגים�החודרים�לעומק�הדופן

של�הוושט.
מקרה�זה�הוא�מקרה�ראשון
במינו�במרכז�הרפואי�ברזילי.

רופא�גסטרואנטרולוג��נקרא
בדחיפות�לבדיקה�אנדוסקופית
בחשד�לגוף�זר�בוושט�לאחר
אכילת�דג.�להפתעתו�גילה�חלק
�לשתי �דק�שחדר �סנפיר של

דפנות��הושט.
�תקלות �ללא �הוצא הסנפיר
והחולה�שוחרר�למחרת�לביתו

בריא�ושלם.

סנפיר�של�דג

קורס�סגני�מנהלים

פעילות�במסגרת�קורס�מנהלים

ד"ר�מרק�פשצ'יק,�מנהל�יחידה�מקצועית�גסטרו

תמונת�הסנפיר
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קבוצת�הכדורסל�של�המרכז�משתתפת�כבר�שנה�שישית
ברציפות�בליגה�למקומות�עבודה,�הקבוצה�זכתה�בגביע
עבור�מקום�ראשון�בפלייאוף�בשנה�שעברה�2005-2006
�בליגה �פעילה �ומשתתפת �מתאמנת �הקבוצה �גם כמו
למקומות�עבודה�במחוז�דרום�ובספורטיאדה�2006-2007.

נשמח�לראותכם�(העובדים)�מעודדים�אותנו�במשחקים.
לפרטים�אודות�זמני�משחקים�ניתן�לפנות�לבועז�קאפח

רכז�הקבוצה�בטלפון�8404.

קבוצת�הכדורסל�של�המרכז
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�����תארים�חדשים
תואר�ראשון

גרדזינסקי�סבטלנה�-�כירורגיה
יחזקאל�יניב�-�בטחון

נבטוב�ודים�-�טיפול�נמרץ�נשימתי
פרץ�דליה�-�טיפול�נמרץ�נשימתי

שבי�כוכי�-�אורולוגיה
שזירי�אורלי�-�אורטופדיה

מימון�נימי�-�ביטחון
בניאל�סימה�-�גריאטריה

בוצ'ומנסקי�יעל�-�פגיה

תואר�שני
אבירם�אייל�-��בריאות�הסביבה

אנופריינקו�ויקטוריה�-�טיפול�נמרץ�לב
ריגר�שרית�-�שכר

�����מינויים�חדשים
ד"ר�דן�דבי�-�מנהל�יחידה�ברך�וארטוסקופיה

�����ברכות
מינויים�אקדמאים�בפקולטה�למדעי�הבריאות

באוניברסיטת�בן�גוריון

ד"ר�ראול�אורביטו,�מנהל�יחידה�להפריה�חוץ�גופית�-
מרצה�בכיר

ד"ר�שמואל�ציטרון,�מנהל�מחלקה�אורולוגית�-�מרצה�בכיר
ד"ר�דניאל�יעקובסון,�טיפול�נשמתי�נמרץ�-�מרצה

ד"ר�מייקל�הוארטה,�לשכת�הבריאות�-�מרצה�בכיר
ד"ר�מרינה�ספוזניקוב,�מכון�נפרולוגי�-�מרצה

פרופ'�גבי�שרייבר�-�פרופסור�מן�המניין
ד"ר�אלי�מגן,��פנימית�ב'�-�מרצה

גב'�דבורה�סרוסי,�מרכזת�את�נושא�הקידום�האקדמי�במרכז
הרפואי�ברזילי�ובזכות�עבודתה�המסורה�התאפשר�קידומם

האקדמי�של�רבים�מחברי�הסגל�במרכזנו�.

נבחרת�כדור-סל�של�המרכז�הרפואי


