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השער:
תחרות�השפים�הארצית�הראשונה�של�בתי�חולים�התקיימה

ביוזמתו�של�המרכז�הרפואי�ברזילי,�בה�שפטו:�יו"ר�חבר�השופטים,
שר�הבריאות�ח"כ�יעקב�בן�יזרי,�מנהל�המרכז�הרפואי�ברזילי,

ד"ר�שמעון�שרף,�הגב'�רות�סירקיס,�נשיא�איגוד�השפים,�השף
ראובן�הראל,�השף�המתלבש�גיא�פרץ,�דיאטנית�ראשית�משרד

הבריאות,�ד"ר�זיוה�שטאל,�השף�שמואל�מולדובן�והשף�יוסי�עטיה.
(ראה�כתבה�מלאה�בעמוד�4).

מנויים�חדשיםמנויים�חדשים
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ביום�שלישי�ה-��11/09/2007בשעה��01:40טיל�קסאם�שוגר�ונפל
במחנה�זיקים�דרומית�לאשקלון.�למחלקה�לרפואה�דחופה�במרכז
הרפואי�ברזילי�פונו��67נפגעים�בדרגות�שונות�של�פציעה,�כאשר

רובם�סובל�מפציעות�מרסיסים.

שמונה�נפגעים�פונו�לבתי�חולים�אחרים�במרכז�הארץ�במסגרת
��25נפגעים�שוחררו�מהמלר"ד�אחרי�בדיקה הוויסות�השניוני,
וטיפול�ראשוני,�והשאר,��34נפגעים,�אושפזו��במחלקות�הכירורגית

והאורתופדית.

האירוע�התרחש�בשעות�הקטנות�של�הלילה,�מצב�שחייב�הפעלת
רשת�הקריאה�לשעת�חירום.��בית�החולים�צבר�כוחות�במהירות

ונתן�מענה�לכמות�הגדולה�של�הנפגעים�שזרמה�למרכז.

אירוע�זיקים

"בצל�הקאסמים"
����
�"������������	����

חני�קאופר,�עו"ס�שירות�סוציאלי

שוב�קריאה�על�נפילת�טיל�קאסם.�והפעם�על�בסיס�טירונים
אי-שם.

ושוב�פריסה�של�מרכז�מידע�וריצה�בין�המיונים�השונים,�כדי
לאסוף�ולחבר�את�הפרטים�הרבים�ולקשר�בין�המשפחות
המודאגות�ובניהן�החיילים�והפצועים,�כאשר�כל�מאמצינו
�המכאובים. �על �מעט �ולהקל �לעודד �בלתמוך, מתרכזים

בשוך�הבהלה,�המתח�וההמולה,�מתחיל�הסבב�השני�של
בדיקה�ובחינה,�מי�מהחיילים�זקוק�לעוד�שיחת�תמיכה,�ליווי

הקשבה�והכלה.�הרי�רק�אתמול�היו�הם�נערים.�אך�מציאות
חיינו�מכתיבה�התבגרות�מהירה�ללא�הכנה�וללא�תנאים
מוקדמים.�פתאום�צריך�להחליט�האם�להתקשר�ולהודיע
להורים�ואפילו�לקבל�החלטה�גורלית�האם�"לאמפוטציה"
מסכימים.�שם�בחדר�הקר�חייבים�להיות�מהירים�והחלטיים.
אך�אותו�חייל�מתקשה�להבין�שבכך�חייו�תלויים�ועומדים.

הוא�מסתכל�לצדדים�והפנים�זרות�ולא�מוכרות,�פנים�של
רופאים�ואחיות�המחפשים�פתרונות,�החלטה�מקבלים�ומיד

מורדמים,�אך�למציאות�חדשה�וקשה,�מתעוררים.

יש�הבוחרים�במרה�השחורה�ושוקעים�ויש�המגייסים�כוחות,
מביטים�קדימה�ומשתקמים.

ושוב�אנחנו�איתם�ולידם�נותנים�"קביים"�של�תקווה�לחיים
חדשים�ואחרים�ולא�פחות�משמעותיים.
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לראשונה�בישראל�תחרות�שפים�של�בתי�החולים�בארץ
התקיימה�במרכז�הרפואי�ברזילי.

הרעיון�נולד�במרכז�הרפואי�ברזילי.�דוברת�המרכז,�גב'�לאה
�החולים�בארץ�להשתתף �יצאה�בקריאה�לכל�בתי מלול,
בתחרות�ולקחת�חלק�ביוזמה.�בתי�החולים�שנענו�היו:�בני
�הדסה�הר �הדסה�עין�כרם, �מאיר, �בית�לוינשטיין, ,� ציון
הצופים,�אסף�הרופא,�שיבא�תל�השומר,�זיו,�רמב"ם,�ברזילי,

העמק,�גהה,�גריאטריה�נתניה.

מטרת�התחרות�הייתה�שיפור�הארוחה�המוגשת�לחולה
המאושפז�תוך�שמירה�על�מזון�בריא.

הקריטריונים�לתחרות�נקבעו�ע"י�נשיא�איגוד�השפים�הארצי,
�את�המנה�לכל �היכולת�להכין �והיו: �הראל, השף�ראובן

המאושפזים,�טעם�האוכל,�ואופן�ההגשה.

השפים�התבקשו�להציג�את�המנות�המוצעות�על�כלי�הגשה
�האוכל �את �ביומיום �מגישים �בהם �החולים �בית של
למאושפזים.�המנות�שהוכנו�הורכבו�ממנת�בשר�עוף,�בשר
בקר�או�בשר�הודו�כשלצידם�מנת�פחמימות�ומנת�ירק�טרייה.

התצוגה�הייתה�מרהיבה�והשופטים�והקהל�שביקרו�התענגו
�לקחו �המשתתפים �כל �שהוגשו. �השונים �המטעמים על
ברצינות�רבה�את�המלאכה�והייתה�התרגשות�גדולה�בין�כל
הצוותים�מכל�בתי�החולים.�חלק�מהשפים�עיצבו�בצורה
מיוחדת�את�השולחנות�ובמיוחד�צוות�בית�החולים�הדסה
עין�כרם�אשר�קישט�את�השולחן�באגרטלים�עם�דגי�זהב
והכין�תמונה�מגילופי�ירקות.�האירוע�סוקר�ע"י�צוותי�טלוויזיה

שונים.

הזוכים�היו:
מקום�ראשון:�המרכז�הרפואי�בני�ציון�-�זכה�בסט�סכינים

מקצועי�תרומת�חברת�קיוסקאי.

מקום�שני:��המרכז�הרפואי�ברזילי�-�זכה�במסחטה�מקצועית
תרומת�חברת�קיוסקאי.

מקום�שלישי:�המרכז�הרפואי�תל�השומר�והמרכז�הרפואי
הדסה�הר�הצופים�-�זכה�בארוחה�זוגית�מפנקת�תרומת

מסעדת�גספאצ'ו,�של�השף�המתלבש�גיא�פרץ.

כל�המשתתפים�קיבלו�חבילת�שי�מחברת�קיוסקאי�ותעודת
הוקרה�מהמרכז�הרפואי�ברזילי�על�השתתפותם�בתחרות.

תודות�ל:
צוות�מערך�המזון�של�המרכז�הרפואי�ברזילי�בראשותו-

של�איתן�אדירי�אשר�הוביל�את�בית�החולים�לזכייה
במקום�השני�בתחרות.

צוות�המחלקה�הטכנית�בראשותו�של�צחי�כהן.-
צוות�האבטחה�בראשותו�של�יניב�יחזקאל.-
צוות�מחסן�לבנים�בראשותה�של�אתי�טמיר.-
צוות�המשק�בראשותו�של�בועז�קאפח,�ס.�מנהל�המשק.-
צוות�יחידת�הצילום�הרפואי:��אורלי�סתיו-רייך,�מורן-

אחדות�והצלם�המקצועי�דוד�אבי�עוז�אשר�עמלו�ללא
הרף�לארגון�והצלחת�התחרות.

הנהלת�המרכז�הרפואי�ברזילי.-
איגוד�השפים�הארצי.-

ד"ר�שמעון�שרף,�מעניק�את�הפרס�לצוות�בית�החולים�ברזילי�אשר
זכה�במקום�השני.

תחרות�שפים�ארצית�של�בתי�החולים

2

בתאריך�ה-�31/10/2007,�ניחוח�הפלאפל�והצ'יפס�התפשט
מחדר�האוכל�של��המחלקה�הפסיכיאטרית,�להפתעת�החולים
והצוות,�אשר�בכל�רגע�ראש�אחר�בצבץ�בפתח�הדלת�של
חדר�האוכל�לברר�לפשר�הריחות�שעורר�תיאבון�רב�בכולם.

מערך�המזון�של�המרכז�הרפואי,�בראשותו�של�מר�איתן
אדירי,�החליט�לפנק�בכל�פעם�מחלקה�אחרת,�כל�זאת�תוך
כדי�הקפדה�על�הדיאטה�המומלצת�לכל�חולה,�בתפריט�שונה
ומעניין�מארוחת�החולה�המסורתית.�המחלקה�הראשונה
שנבחרה�הייתה�המחלקה�הפסיכיאטרית,�לקינוח�כובדו
החולים�בעוגה�מצופה�במרציפן�ומעוטרת,�פרי�יצירתה�של
הקונדיטורית�הראשית�הגב'�תמר�מושואשוילי,�שהוצגה
בתערוכת�היוצרים�בבית�החולים�וזכתה�לתשואות�רבות.

אין�ספק�שהיה�זה�שינוי�מרענן�משיגרת�ארוחת�הצהריים
הקבועה�במחלקה.

מערך�המזון�מפנק�בתפריט
מיוחד�את�החולים

במחלקות�ובמכונים

מר�איתן�אדירי�-�מנהל�מערך�המזון�בדוכן�המאולתר.
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תחרות�צוותי�שיפור�מתקיימת�מידי�שנה�ובה�לוקחים�חלק
צוותים�ממוסדות�שונים�מכל��המגזרים�והמקצועות,�רפואיים
ולא�רפואיים.�מטרת�התחרות�היא�לעודד�ולהוקיר�פעולות
שיפור�וקידום�איכות�ומצויינות.�התחרות�מאורגנת�ע"י
�הממשלה. �ראש �משרד �ליד �ומצויינות �לאיכות האגף

בתחרות�השנה�ייצג�את�המרכז�הרפואי�ברזילי�צוות�מהיחידה
�ויעקב �כהן �ששון �אמסלם, �משה �ביו-רפואית: להנדסה
דוברובסקי.�התחרות�התקיימה�בתאריך��02/05/2007וצוות
היחידה�להנדסה�ביו-רפואית�הגיע�יחד�עם��10צוותים

נוספים�למסלול�הגמר.

נושא�הצעת�הייעול�שהציג�צוות�היחידה�להנדסה�ביו-רפואית
היה:�"צינור�לחץ�המשמש�לחיבור�כלים�פנאומטיים�בניתוחים

אורתופדיים".

עיקרה�של�הצעת�הייעול�מבוסס�על�כך�שבמספר�גדול�של
ניתוחים�נעשה�שימוש�במכשירים�שפועלים�על�לחץ�אוויר
גבוה.�חלק�מרכזי�מן�הניתוחים�הוא�ניתוחים�אורתופדיים
המצריכים�עבודה�בלחצי�אוויר�גבוהים,�מעל��6אטמוספרות.
בניתוחים�אלו�נעשה�שימוש�בכבל�מאריך�ללחץ�האוויר
שמתנתק�לעיתים�קרובות�ולא�ניתן�לתקנו�ולהשתמש�בו
שנית.�הצוות�פיתח�ובנה�מחבר�מיוחד�אשר�פתר�בעיה�זו.
הפיתוח�סייע�להעלאת�אמינות�הציוד,�אפס�תקלות,�שרידות
גבוהה�וכמובן�חסכון�כספי�ניכר.�עד�עתה�יוצרו��17מחברים
לצינורות�הלחץ�והחסכון�המצטבר�הגיע�ל-�₪�80,000.

הצוות�זכה�למחמאות�רבות�על�אופן�עבודתו�ופרי�יצירתו.

אנו�מקווים�כי�ההשתתפות�בתחרות�תהפוך�למסורת�במרכז
הרפואי�ברזילי.

מר�משה�אמסלם�מציג�את�עבודתם

מר�איתן�כהן�מרצה�בפתיחת�כנס�המזכירות�הראשון

במהלך�חודש�אוגוסט�התקיים�כנס�ראשון�למזכירות�במרכז
הרפואי�"ברזילי".

הכנס�נועד�לתת�מענה�למזכירות�הרפואיות�והמנהלתיות.
התכנים�נקבעו�לאחר�פגישה�עם�קבוצת�מיקוד�מקרב

המזכירות,�שבחר�בקפידה�רבה�את�הנושאים.
הכנס�נערך�באולם�ההרצאות�ששופץ,�והיווה�מקום�אירוח

הולם�למפגש�הראשון��המכובד.
פתח�את�האירוע��מר�איתן�כהן�-�המנהל�האדמיניסטרטיבי

�אשר�נשא�דברי�ברכה.
ההרצאות�המגוונות�כללו�נושאים�שונים�כגון:�מה�לעשות

עם�הלחץ�הזה?�התמודדות��עם�עבודה�בלחץ,��החוליה
הבריאה�בעבודה�–�ארגונומיה,�שיפור�תקשורת�פנים�ארגונית

�ע"י�שימוש�בשפת�גוף.
המשתתפים�קיבלו�טיפים�רבים�והסברים�בניהול�זמן

ותקשורת.

הכנס�זכה�למשוב�חיובי�נרחב�בקרב�המזכירות.
המזכירות�הרפואיות�הביעו�את�תודתן��ליוזמה�הברוכה�של

הגב'�איתן�דקלה�והנהלת�בית�החולים�ומקוות�כי�כנס�זה
יהווה�את�פריצת�הדרך�לכנסים�נוספים.

כנס�מזכירות�במרכז�הרפואי�ברזילי

צחי�כהן,�מרכז�שירותים�טכנים

צוות�היחידה�להנדסה
ביו–רפואית�השתתף

בתחרות�השנתית�לצוותי
שיפור�בשירות�המדינה
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בבוקרו�של�יום�קאסמים�"שיגרתי",�קיבלנו�פנייה�נרגשת
מצוות�כפר�הסטודנטים�איבים�הנמצא�בפאתי�העיר�שדרות,

בלב�"עוטף�עזה".

מנהלת�הכפר�סיפרה�כי�"כמחווה�הומניטארית�קלט�הכפר
פליטים�מסודן,�מה�עושים?�היה�המשפט�שהצטרף�להודעה.

יש�לציין�כי�עדיין�אין�תוכנית�עבודה�מובנת��של�משרד
הקליטה�והטיפול�בפליטים�אלו�בעיקרו�הינו�של�ארגונים

ועמותות�לא�ממשלתיים.

בראייה�של�סיעוד�בבריאות�הציבור�הרכבנו�צוות�של�אחיות
שיצא�מיידית�אל�הקבוצה�לביצוע�סינון�בריאותי�ראשוני.

מטרת�הסינון:

איתור�מצבי�דחק�בריאותי�אצל�הפליטים.*

איתור�מצבים�העשויים�לפגוע�בבריאות�ציבור�אוכלוסיית*
האזור.

הסינון�הראשוני�כלל�בדיקה�פרטנית�של�כל�פליט,�התייחסות
לתנאים�הסביבתיים,�הערכה�תזונתית�והפניות�למיון�על�פי

הצורך.

מצאנו�קבוצה,�צעירה�יחסית�בגיל,�עם�שיעור�גבוה�של�ילדים
ותינוקות,�בהם�תינוק�בן��3חוד'�ותאומות�בנות�חודשיים.

הצוות�הקולט�היה�נרגש�וחסר�אונים�מאחר�ואינו�מורגל
לטיפול�בגילאים�כאלו.

הרגענו�והדרכנו�את�הצוות,�קישרנו�עם�גורמים�רפואיים
כגון:�רופאים�ללא�גבולות,�והסברנו�לגבי�הסדר�ביטוח�רפואי

לילדי�שוהים�ללא�מעמד.

אחד�המאפיינים�הבולטים�שמצאנו�היה�רכישת�בקבוקי
הזנה�ותחליפי�חלב�אם.

כמובן�שהבהרנו�את�חשיבות�ההנקה�וכן�את�פרוטוקול�ארגון
הבריאות�העולמי�להזנת�הפליטים�המדגיש�את�החשיבות

שבהמשך�ההנקה.

תוך�כדי�פעילות�הקליטה�הראשונית�הופעלה�אזעקת�"צבע
אדום"�מספר�פעמים,�סימן�האזעקה,�מתריע�על�נפילת�טילי
קאסם.�הצוות�הקולט�והנקלטים�מצאו�את�עצמם�ללא�מיגון

מיידי.

למחרת�הוחל�בקליטת�כל�הפליטים�בגילאי��0-17ונשים
הרות�בטיפות�החלב�שבעיר�שדרות.

הקליטה�כללה�התייחסות�מלאה�ומעקב�שגרתי�מלא�כולל
מתן�חיסוני�שגרה�הנהוגים�בישראל�כגון:

חיסוני�דלקת�קרום�המוח�מנינגוקוקסמית�לכלל�הפליטים
ובדיקות�על�פי�הצורך.

יש�לציין�כי�התקשורת�עם�הפליטים�הייתה�קשה�מאחר�ולא
נמצאה�שפה�משותפת�ונמצא�רק�מתורגמן�אחד�דבר�שהכביד
מאוד�על�התהליך�ועל�יכולת�הטיפול,�הנתינה�והעשייה.

בין�נפילת�קאסם�אחד�למשנהו�התגייסו�אחיות�בריאות
הציבור�משדרות�לעוד�משימה�ציבורית,�אנושית.

המקצועיות�נמהלה�בראייה�הומניטארית�של�מצוקה�קשה
של�אנשים�תלושים�שעזבו�את�עברם�וטרם�רואים�את
עתידם�ומצוקת�ההווה�הביטחוני�המאיים�של�שיגרת�חיינו

המאיבה.

יעל�ארבלי�-��אחות�מפקחת�מחוזית,�לשכת�הבריאות�מחוז�אשקלון
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במסגרת�פרויקט�לשיפור�השירות�והמענה�הטלפוני�בלשכת
הבריאות�המחוזית�אשקלון,�החלה�בתאריך��10.09.06סדנה
לשיפור�המענה�הטלפוני�והאיכות�בשירות�שנקראה�"מענה
רך�-�ישיב�חימה",�במסגרתה�לקחו�חלק�כלל�המזכירות

ורכזות�הנושא�בלשכה.

�בצורה �שהועברו �מפגשים 10� �של �סדרה �כללה הסדנה
חווייתית�תוך�כדי�העברת�תוכן,�מסרים,�סימולציות�ומקרים

מחיי�היום�יום,�משחקי�חשיבה�והמון�כיף.

בוצע�מיפוי�מקדים�של�כלל�הצרכים�בתחום�השירות�ללקוח
וסביבת�העבודה.

הועלו�אסטרטגיות�לפעולה,�מענה�טלפוני�יעיל�ואדיב,�ניתנו
אמצעים�לשיפור�וכלים�להתמודדות�עם�קונפליקטים�במערך

השירות�לאזרח.

במסגרת�הסדנה�יצאנו�לסיור�במוזיאון�"דיאלוג�בחשיכה"
על�מנת�לחוות�באופן�בלתי�אמצעי�מוגבלויות�והעלאת

האמפטיה�במתן�השירות.

מפגש�מסכם�חגיגי�נערך�בתאריך��10.09.07בו�חולקו�תעודות
ותקרובת�מעשי�ידי�המשתתפות.

סיגל�נפש,�רכזת�איכות�בשירות

"מענה�רך�-�ישיב�חימה"
לשכת�הבריאות�המחוזית�אשקלון
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צוות�החוקרים�של�המכון�למחקר�אפידמיולוגי�במרכז
הרפואי�ברזילי:�דר'�מיכאל�הוארטה,�דר'�מיכאל�גדלביץ
ודר'�שמעון�שרף,�מנהל�המרכז�והרופא�המחוזי,�ערכו�מחקר
לבדיקת�השפעת�מדדי�זיהום�האוויר�על�התחלואה�החדה
בקרב�אוכלוסיית�מחוז�אשקלון,�שמתבטא�בעומס�הפניות
למחלקה�לרפואה�דחופה�במרכז�הרפואי�ברזילי�ולמרפאות

קופות�החולים.

זיהום�אוויר�מוכר�בעולם�כגורם�המאיים�על�הבריאות.
מחקרים�מדעיים�הוכיחו�קשר�ברור�בין�רמות�זיהום�האוויר
לביקורים�במחלקה�לרפואה�דחופה�(מלר"ד)�והמצאות
גבוהה�של�תסמינים�נשימתיים�בילדים�החשופים�למזהמי
�מחקרים�אלה�חקרו�את�ההשפעה �למרות�זאת, אוויר.
�בקרב �ולא �ילדים �בקרב �אוויר �זיהום �של הבריאותית
�וחקרו�טווח�מוגבל�של�תוצאות�בריאותיות. מבוגרים,
�רוב�המחקרים�האלה�בוצעו�בעשורים�קודמים, בנוסף,
�יותר �נמוך �היה �הכללי �האוויר �זיהום �עומס כאשר
�הייתה �המזהמים �למדידת �כיום �הקיימת והטכנולוגיה
מפותחת�פחות.�נותרה�אי�וודאות�לגבי�הטיפול�הסטטיסטי
המיטבי�במשתנים�מערפלים�פוטנציאליים,�כגון�רוחב�חלון,
זמן�הדיגום�ותקנון�של�האפקטים�של�היום�בשבוע,�עונתיות

ונתונים�מטאורולוגיים.

מעט�מאוד�נעשה�בכדי�לבחון�את�ההשפעה�הבריאותית
של�זיהום�האוויר�בישראל�בכלל�ובמחוז�אשקלון�בפרט.
עבודת�מחקר�זו�באה�כדי�לבחון�את�הנושא�באוכלוסיית

מחוז�אשקלון.

מטרות�המחקר
כימות�החשיפה�ומיפוי�גיאוגרפי.

בחינת�הקשר�בין�חשיפה�לזיהום�אוויר�לבין�מצבי�בריאות
נבחרים.

בחינת�הקשר�בין�חשיפה�לזיהום�אוויר�ממקור�ספציפי
(תחנת�כוח�רוטנברג�באשקלון)�לבין�מצבי�בריאות�נבחרים.
הערכת�ההשלכות�הכלכליות�של�זיהום�האוויר�על�מערכת

הבריאות.

תוצאות
קשרים�מובהקים�נצפו�בין�הממוצעים�של�מדדי�הזיהום
של��12שעות�לבין�עומס�המטופלים�במלר"ד�ברזילי.�קשרים
אלו�היו�חזקים�ביותר�עבור��NO2וכלל�הפניות�למלר"ד
בגין�מחלות�לב�וריאה.�כמו�כן�נצפה�קשר�מובהק�בין�רמות
�NO2לבין�היקף�הפניות�למלר"ד�בגין�תסמונות�נשימתיות
ספציפיות.�גם�לגבי�החשיפה�ל-�SO2 �ולחלקיקים�נשימים
(Particulate matter)�נמצא�קשר�עם�תחלואה�חדה,�כפי
שהתבטאה�בפניות�למלר"ד.�קשרים�מובהקים�בין�רמות
זיהום�האוויר�ואירועי�לב�נמצאו�במודלים�חד�משתנים,
�פוטנציאליים. �לערפלנים �תקנון �לאחר �הוחלשו אך

זיהום�אוויר�קשור�לעלייה
בפניות�למלר"ד�ברזילי
בגלל�תחלואה�חדה

ספר�רפואי�ראשון�מסוגו�ראה
�עודד �פרופ' �בעריכת אור
�היחידה �מנהל , נחליאלי
�והלסתות �הפה לכירורגית
במרכז�הרפואי�ברזילי,�מפתח
�האנדוסקופי �הטיפול שיטת
�חסימתיות �בעיות לפתרון
ודלקתיות�של�בלוטות�הרוק.

�הם �הספר �לכתיבת שותפים
�שם �בעלי �מחברים שלושה
עולמי�בתחום�הטיפול�במחלות

בלוטות�הרוק:
��הראש�והצוואר�בארלנגן- �מנהל�המחלקה� פרופ'�אירו,

נירנברג,�גרמניה.
�מנהל�המחלקה�לכירורגית�הפה�והלסתות פרופ'�מקגרק,
�בריטי �עיתון �ועורך �בלונדון GUYS� �החולים מבית

בתחום�זה.
פרופ'��צנק,�סגן�מנהל�המחלקה�לכירורגית�הפה�והלסתות

מבית�החולים�GUYS,�לונדון.

בספר�מתוארים�כל�החידושים�בתחום�הטיפול�המשמר
במחלות�הדלקתיות,�החסימתיות�והגידוליות�של�בלוטות
ודרכי�הרוק.�המחברים�מתארים�בספר�קונצנזוס�לטיפול
�כתיבת�הספר�ארכה�כשנתיים. באבנים�בבלוטות�הרוק.
ארבעה�עשר�פרקים�נכללים�בספר�אשר�מכסים�את�כל�הידע
�הטיפולים�המקובלים שנצבר�על�מחלות�בלוטות�הרוק,

והטיפולים�המשמרים�החדשניים.

הספר�מיועד�לרופאים�המומחים�והמתמחים�בכירורגית�הפה
והלסתות,�ברפואת�הפה�ובמחלות�האף,�האוזן�והגרון.�הספר
הופץ�בכל�העולם�בגרסה�האנגלית�ומתוכנן�תרגומו�לשפות

נוספות�בעתיד�הקרוב.

ספר�רפואי�ראשון
על�טיפול�מודרני�לשימור

בלוטות�הרוק
בעריכת�פרופ'�נחליאלי�עודד

פרופ'�נחליאלי�וצוות�היחידה�לכירורגית�הפה�והלסתות

ד"ר�מיכאל�גדלביץ��-��רופא�נפתי�ומנהל�המכון�האפידימיולוגי



ניתוח�החלפת�מפרק�באצבע�בוצע�במרכז�הרפואי�ברזילי
אנשים�רבים,�ובפרט�נשים,�סובלים�מפגיעות�במפרקים
בכפות�ידיהם�שמתבטאות�בכאב�והגבלות�בתנועות,�מצב
שמגביל�אותם�בתפקוד�היומיומי.�הפגיעה�השכיחה�ביותר
היא�כתוצאה�ממחלה�הקרויה�אוסטאוארתריטיס�שהיא
שחיקה�של�הסחוס�במפרקים�בגוף.�המפרק�שנפגע�הכי
הרבה�הוא�המפרק�המקורב�של�האצבע,�ובשפה�רפואית
PIP.�הטיפול�בפגיעות�במפרק�זה�הינו�קשה�מאוד�והטיפול
המקובל�עד�היום�היה�ניתוח�לאיחוי�המפרק�מה�שמבטל
את�התנועה�בו,�או�החלפתו�במשתל�סיליקון�המאפשר�מעט
תנועה�במפרק,�אולם�כרוך�באחוז�כשלון�גבוה,�סיבוכים

מרובים�וטווח�תנועה�חלקי�בלבד.

ד"ר�פטיש�הגר,�מנהלת�היחידה�לכירורגית�כף�יד�במרכז
הרפואי�ברזילי,�ביצעה�לראשונה�בארץ�ניתוח�להחלפת
מפרק�הזרת�במפרק�מלאכותי�העשוי�מתכת�ופוליאתילן,
�בניתוחי�החלפות�מפרקים�גדולים�כגון�ברך, ממש�כמו
ניתוחים�המוכרים�כבר�שנים�רבות.�הניתוח�בוצע�ביום
��26/04/2007והחולה�היא�אישה�בשנות�ה-�50 חמישי
המוקדמות�לחייה,�אשר�עקב�מחלת�האוסטאוארתריטיס
נותחה�מספר�פעמים�בעבר�אולם�סבלה�מכאבים�עזים

והגבלה�בתנועת�מפרק�ה-��PIPבזרת�ועד�היום�לא�היה�לכך
פתרון.

ניתוח�מפרק�התותב�בוצע�על�ידי�צוות�מהיחידה�לכירורגיה
של�היד�ומהמחלקה�לכירורגיה�אורתופדית�במרכז�הרפואי
ברזילי�והסתיים�בהצלחה�וללא�סיבוכים�תוך�ניתוחיים.

החולה�תתחיל�בשיקום�ויש�להניח�כי�תוך�כששה�שבועות
�המושתל. �במפרק �מגבלות �ללא �להשתמש תוכל
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�הסרת �ניתוח �הוא �הרשתית �ניתוחי �בין �הנפוץ הניתוח
הזגוגית�-�ויטרקטומיה�בשפה�המקצועית.�בניתוח�זה�נעשית
כניסה�לחלל�העין�דרך��3פתחים�זעירים�והסרה�של�גוף
הזגוגית�(ויטראוס).�גוף�הזגוגית�עשוי�ג'לי�ומהווה�את�המסה

העיקרית�של�החלק�הפנימי�של�העין.��(ציור�1)

הניתוח�נדרש�במצבים�של�דמם�בזגוגית�עקב�סוכרת�או
מחלות�אחרות,�במקרים�מסוימים�של�היפרדות�רשתית

ובמחלות�רשתית�נוספות.

הכנסת�המכשירים�לעין�במהלך�הניתוח�נעשית�דרך�חתכים
בלובן�העין�(סקלרה).�אורכם�של�החתכים�הוא�כ-��1מ"מ

(ציור�2).

לאחרונה�הוכנסה�לבית�החולים�מערכת�מתקדמת�המאפשרת
לבצע�ניתוחי�רשתית�דרך�חתכים�קטנים�אף�יותר.�את�החתך
הזעיר�אין�צורך�לתפור�בתום�הניתוח,�והטראומה�הניתוחית

לעין�מופחתת�(תמונה�3).

לניתוחים�בטכנולוגיה�הממוזערת�מספר�יתרונות:�ביצוע
הניתוח�ללא�תפרים,�וכך,�הפחתה�בעיוותי�הקרנית�הנגרמים
מהתפרים,�ושיקום�מוקדם�יותר�של�הראיה,�משך�ניתוחים
�העין. �של �יותר �וקלה �מהירה �החלמה �וכן �יותר קצר

הכנסת�המערכת�החדשה�לבית�החולים�מציבה�את�המרכז
הרפואי�ברזילי�בשורה�אחת�עם�מיטב�המרכזים�בעולם
המשרתים�את�חוליהם�באמצעות�הטכנולוגיה�המתקדמת

לניתוחי�הרשתית.

חידושים�בניתוחי�רשתית�-�לנו�יש�קטן�יותר�!!!!

תמונה�1:
מבנה�העין�וחלל�הזגוגית

תמונה�2:�הכנסת�מכשירים
לתוך�העין�דרך�הלובן

תמונה�3:�המערכת�החדשה
מוחדרת�לעין�דרך�חתכים
זעירים�ללא�צורך�בתפרים

ד"ר�דויד�האוזר�-�מנהל�שירות�הרשתית,�מרכז�רפואי�ברזילי

לראשונה�בארץ
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צוות�בית�מרקחת�–�פרס�יחידתי

צוות�טיפול�נמרץ�לב�–�צוות�מצטיין�משולב פרס�מנכ"ל�לצוות�מצטיין
לתחנה�לפיקוח�על�איכות�מזון�מיובא�בנמל

אשדוד,�השייכת�לשירות�המזון�המחוזי

סנדרה�אבוטבול
סגנית�אחות�אחראית�במח'�פנימית

שרית�קופפרמן
מרכזת�תחום�שירותי�בריאות�לתלמיד

מלי�קדוש
אחות�אחראית�במכון�גסטרו

פנינה�מלקו
מגשרת�לעדה�האתיופית

רלה�בסן
סגנית�מנהלת�מח'�למשאבי�אנוש

אורנה�טובול
מזכירה�רפואית�ביחידה�לטיפול�נמרץ�לב

ינים עובדים�מצטי

כוכי�ברמי
אחות�במחלקה�כירורגית

ד"ר�לובה�אסטיס
המחלקה�לרפואה�דחופה

ד"ר�גורגיו�דוד
מנהל�יחידה�לממוגרפיה

קלרה�ברנשטיין
ס.�מנהל�מעבדה�לכימיה
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תערוכת�יוצרים�אישית�ומחלקתית
תערוכת�יוצרים�אישית�ומחלקתית�התקיימה�במרכז
�בה�הציגו�עובדי הרפואי�בתאריך�ה-30/10/2007,
המרכז�מכל�הסקטורים�השונים,�הרפואי,�הסיעודי
ומנהל�ומשק,�את�פרי�יצירתם�ותחביביהם�וכל�זאת
הודות�ליוזמתה�של�"ועדת�מעמד�האישה"�במרכז
�בשנים �ההצלחה �לאור �אשקלון. �ברזילי, הרפואי
הקודמות,�זו�השנה�השלישית�שתערוכת��היוצרים
התקיימה�בכניסה�הראשית�לבית�החולים�והשנה�נטלו
חלק�משתתפים�חדשים�לצד�משתתפים�וותיקים.
ועדת�מעמד�האישה,�בראשותה�של�האחות�הכללית
�שוש�סלע�וצוות�הועדה�ארגנה�את�האמנים הגב'
היוצרים,�אספה�את�יצירותיהם�והציגה�בפני�כל�באי

המרכז�הרפואי.

בתערוכה�הציגו:
מר�ששון�כהן�-�המחלקה�הביו-רפואית-�כנר�בשעות
הפנאי�ויוצר�כינורות,�הציג�את�יצירותיו�בליווי�הסבר
מעמיק�מרגע�התחלת�בניית�הכינורות�ועד�לסיום

התהליך.

הגב'�פלדמן�שרית�-�מזכירה�במחלקת�פנימית�א'
�וזהב. �חן �מאבני �שעשויים �תכשיטים -הציגה

רחל�כהן�-�אחות�במחלקת�הרנטגן-�הציגה�פסלים
של�כבשים�מחימר.

ד"ר�דניאל�סטריך�-�רופא�מרדים�במחלקת�ההרדמה-
הציג�צילומים�אומנותיים.

�-�אחות�מתאמת�סוכרת-�הציגה�את �לינדה�פרז הגב'
�מחמר. �העשויים �ומנורות �אהילים �הבייגלה, אומנות

הגב'�רחל�חרבון�-�אחות�במחלקת�יולדות-�הציגה�שזירת
פרחים�אומנותית.

הגב'�שרית�שנקל�-�יחידת�הלב-�הציגה�תכשיטים�מזהב
ואבני�חן.

הגב'�אתי�תמיר�וצוות�מחסן�לבנים�-�הציג��עיצובים�שונים
�לרווחת �לבנים, �במחסן � �שפותחו �מיוחדים ורעיונות

המטופלים.

הגב'�אירנה�שבינייר�-��אחות�במחלקה�הנפרולוגית-�הציגה
תכשיטים�מעשה�ידיה.

הגב'�תמי�מושיאשולי�-�הקונדיטורית�הראשית�במערך
המזון�של�המרכז�הרפואי�-�הציגה�עוגות�מרציפן�עם�הלוגו
�עוגה. �על �מוכרת �ילדים �ויצירת �הרפואי �המרכז של

�המרציפן �עוגת �כבוד �לאחר �נפרסה �התערוכה, בסיום
�המרכז �להנאת�עובדי �הרפואי, �המרכז המעוטרת�בלוגו
ומשתתפי�התערוכה,�על�ידי�ד"ר�רון�לובל-�סגן�מנהל�המרכז

הרפואי�.
�ולמחלקה �ילדים �למחלקת �נתרמה �הדב, �פו �של העוגה

הפסיכיאטרית�להנאת�המאושפזים�במחלקה.

�הצוות�בבית התערוכה�זכתה�לתגובות�רבות�של�אנשי
�למציגים �מחמאות �וחולקו �ושבים �והעוברים החולים
ולמציגות.��חלק�מהתגובות�היו:�משהו�לנשמה�אחרי�העבודה,
טוב�לראות�שיש�כישרונות�כאלה�בבית�החולים.�יישר�כוח
על�היוזמה,�נהדר�לראות�שיש�הרבה�יוצרים�בברזילי,�תערוכה
�לפגוש �הלב �את �מחמם �מבורך �רעיון �ולסיום, יפיפייה.

יצירתיות�בברזילי�שלנו.

ועדת�מעמד�האשה�מזמינה�את�היוצרים�והיוצרות,�להציג
את�עבודתיהם�בשנה�הבאה.

לצפייה�בכל�תמונות�התערוכה�צפו�בכתבה�באתר�המרכז
הרפואי�ברזילי:

http://www.barzilaimc.org.il/Index.asp?Article
ID=977&CategoryID=162

שוש�סלע,�הממונה�על�מעמד�האשה



נחירות�תדירות�הן�מטרד�לבני�הזוג�של�הסובלים�מהתופעה
ועלולות�להיות�הסימן�הראשון�לתסמונת�דום�נשימה�בשינה.
שכיחות�תסמונת�דום�נשימה�בשינה�נעה�בין��10-40%בקרב
אנשים�בגיל��40עד��60שנה�והיא�נגרמת�כתוצאה�מהיצרות

דרכי�הנשימה�העליונות�במהלך�השינה.

תסמונת�זו�שמתרחשת�בזמן�השינה�פוגעת�באיכות�החיים
של�החולה�ומתבטאת�בכאבי�ראש�ועייפות�עד�כדי�הרדמות
תכופה�במהלך�היום.�בנוסף,�לסובלים�מהתסמונת�סיכון
מוגבר�ללקות�במחלת�לב,�יתר�לחץ�דם,�אירוע�מוחי�ואף

מעורבות�גבוהה�יותר�בתאונות�דרכים.

מהו�ההתקן�הדנטאלי�למניעת�נחירה�ודום�נשימה�בשינה
�משתי �מורכב �הדנטאלי ההתקן
פלטות�דקות�המחוברות�ביניהן�ע"י
�הלסת �קידום �המאפשר מנגנון
התחתונה�והוא�נבנה�באופן�אישי
לכל�חולה�על�פי�מדידות�מדוקדקות

של�חלל�הפה.

�הדנטאלי �ההתקן �פועל איך
ההתקן�הדנטאלי�מזיז�את�הלסת
�זו �פעולה �קדימה. התחתונה
מרחיבה�את�נתיב�האוויר�(קידום

הלשון,�מתיחת�החיך�הרך)�ובכך�מתאפשר�מעבר�אוויר
בצורה�קלה�יותר,�הנחירה�נפסקת�והנשימה�נעשית�קלה

יותר.

באיזה�מצבים�ניתן�לטפל�באמצעות
התקן�דנטאלי

�בנחירה �לטיפול �מיועד ההתקן
ובתסמונת�דום�נשימה�בשינה�בדרגת
חומרה�קלה�ובינונית.�ניתן�להשתמש
�הסובלים �חולים �אצל �גם בהתקן
מתסמונת�דום�נשימה�בדרגת�חומרה
�לטיפול �הסתגלו �ולא �במידה קשה
במכשיר�ה-����CPAPאו�לאחר�כשלון

של�פתרונות�כירורגיים.

האם�ההתקן�מפריע�בתפקוד�היומיומי?
ההתקן�הדנטאלי�מיועד�להרכבה�במהלך�השינה�ומאפשר

את�תזוזת�הפה,�דיבור�ושתייה.
מהם�סיכויי�ההצלחה�של�ההתקן?

על�פי�הספרות�הרפואית�סיכויי�ההצלחה�גבוהים�ביותר,
מעל�90%,�במקרים�הקלים�ומעל��60%במקרים�הקשים.

האם�נעשו�מחקרים�בנושא?
נעשו�עשרות�רבות�של�מחקרים�המוכיחים�את�יעילות
ההתקן.�ההתקן�אושר�לשימוש�ע"י�הרשות�האמריקאית
(1996� �משנת FDA approved)� �ותרופות. למזון

לקביעת�תור�לבדיקה
מרפאת�שיניים�לטיפול�בחולים�בסיכון�גבוה

המרכז�הרפואי�ברזילי,�אשקלון
טלפון�:�08-6745856

נחירה�ותסמונת�דום�נשימה�בשינה
Snoring and Obstructive Sleep Apnea
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"החייב�בבדיקת�נגישות�אחראי�לבדיקת�קיומן�של�התאמות
הנגישות�בבניין�ובשטחי�חוץ..."�כך�מתחיל�תקנון�שוויון
.2006� �התשס"ו �מוגבלות �עם �לאנשים זכויות
משרד�הבריאות�פועל�לקידום�ויישום�החוק�במוסדותיו
ואף�תיקצב�את�המפעל�בכ-��200מיליון�שקלים.�המרכז
הרפואי�ברזילי�והנהלתו�התגייסו�מצידם�במרץ�רב,�לקידום

ויישום�החוק�פה.
מונתה�ועדה�מיוחדת�שחברים�בה�נציגים�מכל�המגזרים
במרכז.�הועדה�כבר�ערכה�סקר�יסודי�והוציאה�תכנית�טיפול
מקיפה�להנגשת�המרכז�למשרד�הבריאות.�בעבודת�הועדה
ניתנה�שימת�לב�מיוחדת�לקשיים�בפניהם�עומדים��אנשים
נכי�גפיים�ואנשים�הלוקים�בראייתם�ובשמיעתם.�כך�נמצא
צורך��בשיפורים�במקום�ובהגדלת�מספר�מקומות�החנייה,
בשירותים�היגיינים�לא�מותאמים,�בריבוי�דרכי�גישה�קשות,

בריבוי�מדרגות�לא�מונמכות,�במעליות�ומעלונים�לוקים
�בשילוט �בהעדר�מערכות�עזר�לשמיעה, ומועטים�מדי,
מתאים�לקצרי�ראיה�ועוד.�לכל�אלה�הכינה�הועדה�כאמור,
תכנית�תיקון�יסודית�ומפורטת�שהוגשה�למשרד�הבריאות.
עד�שיאושרו�התוכניות�במשרד�הבריאות,�עושה�בית�חולים
ממקורותיו�לתיקון�לקויים�קשים�ומקפיד�להנגיש�מבנים
חדשים,�כפי�שנעשה�במחלקה�פנימית�ד'�המחודשת�(ראה
תמונה).�הועדה�מזמינה�גם�אתכם�להציע�רעיונות�חדשים.
ייעשה�כל�מאמץ�להביא�לביצוע�רעיונות�הניתנים�ליישום

בהקדם�האפשרי.

המרכז�הרפואי�ברזילי
נפתח�לאנשים�עם�מוגבלויות

דר'�יפתח�שמש,�הוועדה�להנגשת�בית�החולים

דלפק�מונגש



בטקס�חגיגי�נחנך�בתאריך��05/08/2007המשכן�החדש�של
היחידה�לאלקטרופיזיולוגיה�של�הלב�במרכז�הרפואי�ברזילי.
היחידה,�מהמתקדמות�ביותר�בארץ,�עוסקת�בטיפול�בחולים

�בקצב �מהפרעות הסובלים
הלב�ואי�ספיקת�לב.

הקרדיולוגיה�המודרנית�היום
�רבים �בתחומים עוסקת
�חיים �להציל שמטרתם
�הפרעות �חיים. ולהאריך
במערכת�החשמלית�של�הלב
�הן �לב �ספיקת �אי ומצבי
�הנוכחית �המאה מחלות
�באמצעים �מתקדם וטיפול
�עשוי אלקטרופיזיולוגיים

להציל�חיים�ולשפר�את�איכות�החיים.�המערך�הקרדיולוגי
�ומתקדם �מודרני �טיפול �מעניק �ברזילי �הרפואי במרכז
בתחומים�השונים�של�מחלות�לב�מהשלב�החד�של�אוטם
בשריר�הלב,�צנתור�לב�והתקנת�תומכנים,�אקוקרדיוגרם
�וטיפול �הלב) �של �על-שמע �(בדיקת �ותלת-ממדי דו-

בהפרעות�בקצב�הלב.

היחידה�לאלקטרופיזיולוגיה�של�הלב,�שהחלה�לפעול�לפני
מספר�חודשים�ועברה�למשכנה�היום,�מעניקה�טיפולים
שונים�כולל�צריבת�מוקדים�בלב�אשר�גורמים�להפרעות
קצב,�השתלת�קוצבים�מסוגים�שונים�לטיפול�בהפרעות�קצב
והפרעות�בהולכה�החשמלית�בלב,�השתלת�דפיברילטורים
להפסקת�הפרעות�קצב�חמורות�מסוג�פרפור�חדרים�והשתלת
קוצבים�לטיפול�באי�ספיקה,�שהוא�הצעקה�האחרונה�בעולם

הקרדיולוגיה.

הקמת�המשכן�החדש�של�היחידה�לאלקטרופיזיולוגיה�של
הלב�התאפשרה�בעזרתו�האדיבה�של�פרופ'�רייזין,�המנהל
לשעבר�של�המערך�הקרדיולוגי,�אשר�נרתם�למשימה�והשיג
�היחידה. �להקמת �נכבדה תרומה
�היא �אף �נרתמה �רעות אגודת
למשימה�ותרמה�את�ציוד�הדימות
החדיש�ביחידה.�חברות�שעוסקות
במכשירים�רפואיים�תרמו�אף�הן
וסייעו�בידי�המרכז�להקמת�היחידה.

�הפתיחה �בנאום �אמר �כץ פרופ'
ת ו ר י ש ה � ת מ ק ה ש
�הלב �של לאלקטרופיזיולוגיה
התאפשרה�לא�רק�הודות�לתרומות
הנכבדות�שהתקבלו,�אלא�בזכות
הצוות�הרפואי�שעובד�עמו�ובראשו�דר'�חלמייזר�ולדימיר,
�וצוות�מסור�של�טכנאיות שהשתלם�בנושא�בטורונטו,

ואחיות�של�המחלקה�הקרדיולוגית.

ד"ר�שרף,�מנהל�המרכז,�אמר�שהמרכז�הרפואי�ברזילי�צועד
�המנהל �רייזין, �ופרופ' בצעדים�גדולים�לרפואת�העתיד,
לשעבר�של�המערך�הקרדיולוגי,�חזה�את�ההתפתחות�הזאת

זמן�רב�לפניכן.

היחידה�לאלקטרופיזיולוגיה�של�הלב�מרכזת�היום�את�מרבית
הפעילות�של�אזור�הדרום�ובנוסף�מגיעים�חולים�לטיפול

בברזילי�גם�מאזורים�אחרים�בארץ.

פרופ'�כץ�הודה�לד"ר�שרף,�מנהל�המרכז,�לאיתן�כהן,�המנהל
האדמיניסטרטיבי,�על�התמיכה�לכל�אורך�הדרך�ולצוות
המחלקה�הטכנית�אשר�עמלו�ללא�הרף�כדי�לסיים�את�כל

ההכנות�לקראת�חנוכת�היחידה�ביום�זה.
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ד"ר�לינוב�לינה�-�אחראית�סטאז'

היחידה�לאלקטרופיזיולוגיה�של�הלב
נחנכה�במרכז�הרפואי�ברזילי
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�האלו �השניים �מי �ותוהים �גבה �מרימים �שעדיין לאלה
שמסתובבים�במסדרונות�בית�החולים...�ובכן�הגיע�הזמן
להכיר�באופן�רשמי:�אמנון�והגר,�ליצנים�רפואיים,�המוכרים

יותר�בשמם:�פרופסור�דוקטור�ומימי.

אמנון�והגר�משתייכים�לקבוצת�"רופאי�חלום".�הקבוצה
יוסדה�על�ידי�קרן�מגי,�עמותה�פרטית.�הקבוצה�מונה�כ-�45
ליצנים�מקצועיים�העובדים�ב-��17בתי�חולים�בכל�הארץ.

כל�הליצנים�בקבוצה�הינם�אומנים.�ישנם�שחקנים,�ליצנים
�הבמה. �אומנויות �בתחומי �רב �ניסיון �בעלי ויוצרים

הליצנים�הרפואיים�מגיעים�לבית�החולים�בשעות�וימים
קבועים.�הם�אינם�מתנדבים,�אלא�עובדים�תמורת�שכר.

מימי�ופרופסור�דוקטור�נכנסים�לחדרים�ועובדים�עם�הילדים.
�כואבת, �בדיקה �בזמן �הילד �של �דעתו �את �מסיחים הם
מפחיתים�חרדה�וכן�מתווכים�בין�רופא�לילד.�שיתוף�פעולה

עם�הצוות�הרפואי�הינו�אחד�העקרונות�המנחים�בעבודת
הליצנים.�הליצנים�מסייעים�לצוות�בזמן�תהליכים�כואבים

ומפחידים,�כמו�לקיחת�דמים,�חיסונים�ועוד.
�"אנחנו �אחות�אחראית�במחלקת�ילדים�מוסיפה: טינה,
שמחים�להיעזר�בליצנים�שלנו�ומבינים�את�החשיבות�שלהם
במחלקה�עם�הילדים,�ההורים�והצוות.�ההשתתפות�שלהם

בטיפולים�הכואבים�מפחיתה�את
החרדה�ומקלה�על

הצוות�הרפואי".

ליצנות�רפואית

בטקס�רב�משתתפים�חנכו�את�הרחבת�המכון�להתפתחות
הילד�והחצר�הטיפולית�שבמרכז�הרפואי�ברזילי�ביום�שני

ה-��03/09/2007.

בין�המברכים�היו�כבוד�הרב�איפרגן
�רוני �ראש�העיר-�מר מנתיבות,
מהצרי,�מנהל�המרכז�הרפואי�-�דר'
-� �אילן �מנכ"ל �שרף, שמעון
שמעון�צוריאל,�נאמן�הקרן�ע"ש
הלורד�מישקין�-�רו"ח�אלון�ברוידא
�המכון �מנהלת �חבקין, ודר'
,1984� �משנת �הילד להתפתחות
שנתנה�סקירה�קצרה�על�המכון,
שהוקם�בשנת�1972,�ע"י�דר'�דורה

וגו.
במכון�מטופלים��1500ילדים�ובני�משפחותיהם�מאשקלון

והסביבה.

�אחות, �רופאים, �מקצוע�מתחומים�שונים: �אנשי במכון
�תקשורת, �קלינאיות �פסיכולוגים, �סוציאליים, עובדים
מרפאות�בעיסוק,�פיזיותרפיסטים�צוות�מזכירות�ומתנדבות
בספריה.�בנוסף,�מקצועות�בתחום�טיפול�בתנועה,�במוסיקה

ובבעלי�חיים.

�במקצועות �עובדים �בצוות �המכון �התברך �הקמתו מאז
�ממרצם �מזמנם, הרפואיים�והפסיכוסוציאליים�שתרמו
ומניסיונם�לעבודה�עם�ילדים�בעלי�צרכים�מיוחדים�ובני

משפחותיהם.

יצרנו�יחד�צוות�הפועל�במשותף�לקידומם�ולרווחתם�של
הילדים�והמשפחות.

�לקהילה, �בפניה �דוגל הצוות
�טיפוליות �שלוחות 6� הקמנו
המפוזרות�בכל�אזור�הדרום.

אנו�המובילים�בארץ�בתכנית
"מסיכון�לסיכוי"�בשיתוף�משרד
�הבריאות �משרד הרווחה,
�תכנית �זוהי �היום. ומעונות
�צרכים �בעלי �ילדים לשילוב
�היום �במעונות מיוחדים

הרגילים.

�לילד �ה"עמותה �עם בשיתוף
בסיכון",�אנו�מפעילים�תכנית
ייחודית�לילדים�בגיל�הרך�עם�הפרעה�תקשורתית�נרחבת
(אוטיסטים�ו-��PDD)�אלו�ילדים�הנמצאים�במסגרות�רגילות
�יומיים �במשך �ורחב�במכון ומקבלים�טיפול�אינטנסיבי

בשבוע.

במכון�קיימת�ספריית�השאלה�של�משחקים�וספרים�לילדים
המטופלים�במכון�ולאחיהם,�הספרייה�מנוהלת�ומופעלת
ע"י�מתנדבות�שמקדישות�מזמנן�ומניסיונן�להדריך�את�הילד

והוריו,�כיצד�להשתמש�נכון�במשחקים.

במכון�קיימות�כל�שנה�קבוצות�תמיכה�והדרכה�להורים
ולאחים�של�הילדים�בעלי�הצרכים�המיוחדים.

דר'�חבקין�ציינה�את�שיתוף�הפעולה�עם�הנהלת�המרכז�ועם
מוסדות�עיריית�אשקלון.

המכון�להתפתחות�הילד
במרכז�הרפואי�ברזילי�מתרחב
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ד"ר�שוש�חבקין�,�מנהלת�המכון�להתפתחות�הילד



המרכז�הרפואי�ברזילי�נרתם�לסייע�לבנק�הדם�של�מגן�דוד
אדום�בגיוס�מנות�דם�ובמסגרת�זו�נקבע�יום�שלישי�חוה"מ
סוכות,�02/10/2007,�כיום�התרמה�לעובדי�המרכז�ולכלל
תושבי�אשקלון.�קדמו�ליום�ההתרמה�פרסומים�באתר�הבית,
בלוחות�המודעות,�באמצעות�תאי�הדואר�האלקטרוני�לכלל
עובדי�המרכז�וביום�המבצע�במסרונים�לכלל�העובדים.�כמוכן,
�הרדיו �תחנות �באמצעות �פורסם �ההתרמה �יום תאריך

המקומיות.

ההתרמה�התקיימה�באווירה�נינוחה�באולם�ההרצאות�של
המרכז�הרפואי�ברזילי.�צוות�מתרימים�מבנק�הדם�של�מד"א
פרס�את�הציוד�והמיטות�וההתרמה�החלה�מהשעה�10:00
בבוקר.�על�אף�ימי�החג�הייתה�התגייסות�יפה�של�עובדי
המרכז�ונרשמו��60תורמים�במהלך�כל�היום.�כיבוד�קל�הוגש
לכל�התורמים�ולכולם�חולקו�פנקסי�תורם�של�מגן�דוד�אדום.

צוות�ניידת�בנק�הדם�הודה�להנהלת�המרכז�על�הסיוע�בגיוס
תרומות�דם.�הנהלת�המרכז�הביעה�את�נכונותה�לסייע�למד"א

גם�בעתיד�בגיוס�תרומות�דם.

גם�לי�יש�דם�לתרום
מבצע�התרמת�דם�במרכז�הרפואי�ברזילי
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מועדון�האופנועים�הישראלי�והמרכז�הרפואי�ברזילי�מקווים
שערב�זה�יהא�תחילתה�של�מסורת.

תודתנו�נתונה�מעומק�הלב�להנהלת��המרכז�הרפואי
ולמועדון�האופנועים�הישראלי.

לצוות�המרכז:
מר�ניקי�נוימן�מנהל�התחבורה,�שניצח�על�הארגון.

�תמר �הקונדיטורית �המזון, �מערך �מנהל �אדירי �איתן מר
מושיאשוילי�וצוות�עובדי�המטבח.

גב'�אורלי�סתיו�רייך,�מר�דוד�אביעוז�והגב'�מורן�אחדות,
צוות�צילום�רפואי.

מר�נימי�מימון�מנהל�המשק�ועובדי�המחלקה.
מר�יניב�יחזקאל�קב"ט�המרכז�ואנשי�הביטחון.

גב'�אתי�טמיר�מנהלת�מחסן�לבנים�ועובדי�המחלקה.

תודה�מיוחדת�למר�אליקו�אלג'ים,�יו"ר�מועדון�האופנועים
הישראלי,�למרצים,�עו"ד�עמית�ברגמן,�גידי�פרדר�מביה"ס
�המחלקה �מנהל �יופה �בוריס �וד"ר �מתקדמת" ל"רכיבה

הכירורגית.

בתאריך�ה-�14/11/2007בשעה�19:00,�התקיים�ערב�בטיחות
בדרכים�בשיתוף�חברי�מועדון�האופנועים�הישראלי.�בערב
זה�השתתפו�עובדי�בית�החולים�ברזילי,�חברי�מועצת�הנוער
ו-�98חברי�מועדון�האופנועים�הישראלי.�בחניה�שליד�אולם
ההרצאות�חנו��80אופנועים�מכל�המינים�ובשלל�צבעים.
האופנוענים�רכבו�מכל�חלקי�הארץ�אל�המרכז�הרפואי�ברזילי

לרגל�האירוע.

דר'�שמעון�שרף,�מנהל�המרכז,�שלח�איגרת�בה�ברך�את�חברי
המועדון�"אנו�מברכים�על�היוזמה�ושיתוף�הפעולה�של�מועדון
האופנועים�הישראלי�ורואים�בזאת�תחילת�דרך�מבורכת.
מי�ייתן�והמאמץ�ישא�פרי�והנהיגה�בכבישי�ישראל�על�רכב
�ותגבה�פחות�קורבנות." �גלגלי�תהפוך�לבטוחה�יותר, דו

בסיום�הערב�חולקו�תעודות�הוקרה�למרצים�בשם�מועדון
האופנועים�הישראלי�והמרכז�הרפואי�ברזילי.

סה"כ�השתתפו�בערב�זה�כ-��130איש.�המשתתפים�הביעו
את�שביעות�רצונם�מההרצאות�המעניינות,�הכיבוד�העשיר
�זה. �לערב �במיוחד �שנאפתה �האופנוע �מעוגת �לא ואיך

רוכבים�בטוח�עם�המרכז�הרפואי�ברזילי
מועדון�האופנועים�הישראלי�והמרכז�הרפואי�בערב�בטיחות�בדרכים

ד"ר�בוריס�יופה�וחברי�המועדון�הישראלי�לאופנועים�בפריסת
עוגת�האופנוע.

קהל�המאזינים�בערב�הבטיחות

עובדי�המרכז�נרתמו�לתרומה
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במרכז הרפואי ברזילי נעשה שימוש מסיבי בכלי תחבורה
�על ידי מחלקות המנמ"ש ופרא רפואי, רובם שונים,
משמשים לשינוע ציוד והותאמו לדרישות ולצרכים ייחודיים.
במרכז קיימים��42כלים תפעוליים�ומתוכם��22כלים ממונעים

מנוע בנזין�/�דיזל או חשמלי.

במהלך שנת�2007, מח'�התחבורה,� שמה דגש מיוחד על
הכלים התפעוליים ובכך שידרגה את הפיקוח על כלי
התחבורה ושיפרה את מתן השירות למשתמשים.

בחודש יוני�2007,�הושלם מהלך תקינות הכלים שבמסגרתו
ניתנה לנהגים הדרכה.�הכלים נבדקו ושופרו והוצמד מספר
מזהה לכל רכב.�זאת מעבר לניפוק רישיון נהיגה מקומי

לנוהגים המורשים ופתיחת תיק
אישי לנהג ולרכב.

�רכב -� ?� �תפעולי" �"רכב מהו
כמשמעותו בפקודה למעט רכב
פרטי ורכב ציבורי,�בין אם מותקן
עליו ציוד דרך קבע ובין אם לאו,
בין אם הוא מוביל מטען ובין אם
הוא מסיע נוסעים,�אשר ניתן היתר
להפעלתו,�לפי סימן זה,�באזור רכב
תפעולי.�בנוסף רכב תפעולי פטור

�("טסט") אך חייב בביטוח. מביצוע מבחן שנתי

"אזור�רכב�תפעולי"�-�אזור שבו מופעל רכב תפעולי ואשר
בכניסה אליו וביציאה ממנו הוצב באישורה של רשות
התמרור המקומית,�תמרור�א��73-�האחד מציין כניסה
לאזור רכב תפעולי והאחד מציין את היציאה ממנו.

"חל איסור מוחלט לנוע ברכב מחוץ לשטח שהוגדר�"שטח
תפעולי".

מיהו�מפקח�"רכב�תפעולי"�- מי שרשות הרישוי מינתה
בכתב,�להיות מפקח על רכב תפעולי.�המפקח רשאי לתת

היתר להפעלת רכב תפעולי כאשר תוקפו של ההיתר לא
יעלה על שנה אחת ובתנאי שהרכב נבדק על ידו ונמצא

כשיר הן לתנועה והן להפעלה.

התחומים העיקריים של מפקח�"רכב תפעולי" מתמקדים
בשלושה מישורים:

1.�הסדרי תנועה,�בטיחות התנועה והנהיגה,�תיחום, שילוט,
תמרור בתחום השטח התפעולי.

2.�פיקוח ואכיפה להפעלה ייעודית ובטיחותית של הרכב
התפעולי.

תחזוקה והדרכה של הרכב התפעולי.3.

בהזדמנות זו אבקש להודות להנהלת המרכז,�בהבינה את
החשיבות והצורך בעיגון התחום התפעולי,�לממונה בטיחות
וגהות בעבודה מר יהודה אביצור ולמנהל מח' התחבורה
מר ניקי נוימן ולכל צוות העובדים במחלקה על נכונותם

להירתם לנושא זה.

מחלקת התחבורה�-�"רכב תפעולי"
יאיר�ערוסי,�ס.�מנהל מחלקת התחבורה

בתחרות�צילום,�פרי�יוזמת�ההסתדרות�הרפואית�בישראל
בנושא�"מעגל�החיים"�בה�נטלו�חלק���700רופאים,�זכה
במקום�הראשון��ד"ר�דניאל�סטריך,�רופא�במחלקת�ההרדמה,
במרכז�הרפואי�ברזילי.�התמונה��הזוכה�מספרת�ב"קליק�אחד"
של�מצלמה,�על�מעגל�החיים�ומפגש��מקרי�במסדרון�בית
החולים�בין�קשישה,�הנעזרת�בהליכון�על�מנת�שתוכל�להמשיך
לצעוד,�לבין�ילדה�קטנה�הנעזרת�בהליכון�בכדי�ללמוד�לצעוד.

ד"ר�דניאל�סטריך,�מרדים�בכיר�במחלקת�ההרדמה�במרכז
הרפואי�ברזילי�באשקלון�וצלם�חובב,�נולד�בעיר�סנט�פטסבורג
�מוזיאון �כותלי �בין �בילה �ילדותו �ברוסיה��ואת אשר
ה-�"ארמיטאז'"��בסנט�פטסבורג,�בו�עסקה�אימו�בתחום
�האהבה �את �ספג �רוסית,�וממנה �היסטוריה התמחותה,

הגדולה�לאומנות�בכלל�ואמנות�הצילום�בפרט.

מאז�עלה�לארץ�בשנת�1990,�לא�פסק�לצלם�ומשלב�בהנאה
רבה�את�עבודתו�כמרדים�ותחביבו�היצירתי�כצלם�אומנותי.

במהלך�השנים�השתתף�בתערוכות�רבות,�עבודותיו�הופיעו
�הבינלאומי �הצלמים �איגוד �של �הצילומים בקטלוג
העולמי�"FIAP"��והשתתף��בתערוכת��צילומים�בינלאומית

בהונג�קונג�באוקטובר�2007.

תמונה�שווה�אלף�מילים

במרכז הרפואי נוהגים נכון ובביטחון
סעו בזהירות.

צוות�תחבורה
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פגישתנו�הראשונה�הייתה�בבאר�שבע
אליה�נשלחנו�לאחר�קורס�קצינות.

חילות�צעירות,�אחיות�מוסמכות�שנשלחו�לשרת�בדרום.

כשביקשו�מתנדבות�לברזילי,�התנדבנו�ומיד�עם�הקיטבג
לדרך�יצאנו�ובשעות�הערב�המאוחרות�בברזילי�נחתנו.

למחרת�לעבודה�שובצנו�בשתי�המחלקות�היחידות�–ילדים
ויולדות.

היינו�כל�כך�שונות�וכל�כך�קרובות.
את�היית�בת�הזקונים�במשפחת�ויין,�בת�שמעריצה�את
הוריה,�אחיה�ואחותה�הגדולה.�ילדה�תמימה�מושבניקית

מבאר�טוביה.�צמחת,�התפתחת�ופרחת�במרכז.
אחות�אחראית�במחלקת�ילדים,�אחות�אחראית�במחלקה

הכירורגית�החדשה�שבראשה�עמד�ד"ר�רוזן�ז"ל.

ומכאן,�קפיצה�קטנה�ואת�חדר�המיון�במרכז�את�מובילה.

�השאיפה. �איננה �שקריירה �למסקנה �הגעת �זה בשלב
את�אוהבת�מוסיקה,�אוהבת�מאוד�ספרות�יפה�והכי�הכי

אוהבת�את�הגינה.�הייתה�לך�גינה,�לא�סתם�גינה,�קיבלת
עליה�פרס�ראשון�במדינה.

בשלב�זה�לא�אהבת�את�העבודה,�עבדת�כי�נזקקת�לפרנסה.

לאחר�שנים�קשות�של�שכול,�עצב�ופרידות�זכית�לראות
�חייך-אמנון. �אהבת �את �פגשת �וליהנות. �לחיות אור,

תקופה�זו�הייתה�התקופה�היפה�בחייך�היית�אישה�נאהבת,
אישה�מאוהבת�פרחת�עם�הגינה�ועשית�רק�מה�שטוב

עשה�לך.

ואז�פתאום�בלי�התראה�מופיעה�המחלה�שקוטעת�כל
שמחה.�בהתחלה�נלחמת,�רצית�עוד�קצת�חיים.

ברגע�שאיבדת�תקווה�קיבלת�החלטה�(כמו�שתמיד�קיבלת
את�ההחלטות�ואיש�לא�יכול�היה�לך�)�שאין�מקום�להמשיך

ולנהל�מלחמה.
נפרדת�מהחיים,�ממשפחתך,�מאמנון�ומאיתנו�החברים.
אני�תמיד�אזכור�את�הביקורים�בביתך�כשאביך�ז"ל�היה
מוציא�אותנו�מבאר�טוביה�לאוטובוס�על�גבי�סוס�ועגלה.

אזכור�את�השנה�בה�גרנו�יחד.
את�הטיול�בטרמפים�לצפון,�את�החורפים�בהם�יצאנו

בגשם�להזדנגף.
אזכור�את�הנסיעות�עם�איציק�סוארי�ז"ל�לויצו�תל�אביב.

אזכור...

יהי�זכרך�ברוך.

לזכרה�של�חברתי
נטע�ויין
תמי�דוד,�מנהלת�הסיעוד

ב-��22/8/07הלכה�לעולמה�חברתנו
שולה�ווסר�והיא�עדיין�לא�בת��50שנה.
שולה�השאירה�אחריה�את�מיכאל,

בעלה�האוהב�והתומך�שלא�מש�מצידה�ו-�3ילדים�מקסימים
וחייכנים�-�דנה,�מירב�וגיל�וכן�משפחה�וחברים�שהקיפו

אותה�באהבה�וחום..

שולה�עבדה�במחלקה�למידע�ורישום�רפואי��25שנים
כמזכירה�רפואית.�במסגרת�עבודתה�היא�סיפקה�מסמכים
רפואיים�לציבור�ולמוסדות�שונים.�את�עבודתה�היא�ביצעה
על�הצד�הטוב�ביותר,�בחריצות,�באחריות�ועם�יחס�אדיב

ואנושי�לקהל�הפונים.

למרות�שמקום�מגוריה�לא�היה�באשקלון�אלא�במושב
"כוכב�מיכאל"�היא�היתה�בין�הראשונים�שהגיעו�למשרד

ובלכתה�הביתה,�בסוף�יום�עבודתה,�שולחן�העבודה�שלה
נשאר�מסודר,�מאורגן�ונקי.

למרות�סבלה�הרב�ולמרות�ידיעתה�כי�מחלתה�חשוכת
מרפא,�היא�מעולם�לא�איבדה�את�האופטימיות�והתקווה.
חברים�ומכרים�שביקרו�אותה�כשהם�חוששים�ומהססים
כיצד�לנחמה�ולעודדה,�הופתעו�לגלות�את�אותה�שולה
עם�הצחוקים,�הסיפורים�והאכפתיות�ממה�שקורה�בחיים
לכל�אחד�ואחת,�"באנו�לחזק�ויצאנו�מחוזקים"�השתאו

כל�מבקריה.

המוות�הכה�בה�כשהייתה�בעיצומן�של�ההכנות�לבר�המצווה
של�בנה�גיל�יבדל"א.

שלום�לך�שולה�חברתנו�הטובה,�החמה,�האוהבת�והתומכת
�ואחת. �אחד �לכל �לעזור �תמיד �מוכנה שהייתה

דמותך�תהיה�תמיד�לנגד�עינינו�וחברתך�תחסר�לנו�לעד.

מהאוהבים
צוות�המחלקה�למידע�ורישום�רפואי

לזכרה�של
שולה�ווסר
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