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תחרותהשפיםהארציתהראשונה
לבתיחוליםבארץ
בתמונות:שרהבריאותשופט,המתחריםמולצוותהשופטים,המנותהמתחרותמוכנותלתצוגה.
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ברזילישלנו
השער:
תחרותהשפיםהארציתהראשונהשלבתיחוליםהתקיימה
ביוזמתושלהמרכזהרפואיברזילי,בהשפטו:יו"רחברהשופטים,
שרהבריאותח"כיעקבבןיזרי,מנהלהמרכזהרפואיברזילי,
ד"רשמעוןשרף,הגב'רותסירקיס,נשיאאיגודהשפים,השף
ראובןהראל,השףהמתלבשגיאפרץ,דיאטניתראשיתמשרד
הבריאות,ד"רזיוהשטאל,השףשמואלמולדובןוהשףיוסיעטיה.
)ראהכתבהמלאהבעמוד.(4
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עיתוןהמרכזהרפואיברזילי,אשקלון

רכזתמערכת :רימונהאלבז
עיצובועריכה :אורליסתיו-רייך
חבריהמערכת :דקלהאיתן,רוקסןליפט-קוזוקרו,שושסלע,
לאהמלול.
דודאביעוז,מורןאחדות,אורליסתיו-רייך
צילום:
08-6745339,08-6745884
טלפון:
stav@barzi.health.gov.il
דוא"ל:
עיצובוהפקה :דפוספרגובע"מ03-6880099

אירועזיקים
ביוםשלישיה11/09/2007-בשעה01:40טילקסאםשוגרונפל
במחנהזיקיםדרומיתלאשקלון.למחלקהלרפואהדחופהבמרכז
הרפואיברזיליפונו67נפגעיםבדרגותשונותשלפציעה,כאשר
רובםסובלמפציעותמרסיסים.
שמונהנפגעיםפונולבתיחוליםאחריםבמרכזהארץבמסגרת
הוויסותהשניוני25,נפגעיםשוחררומהמלר"דאחריבדיקה
וטיפולראשוני,והשאר34,נפגעים,אושפזובמחלקותהכירורגית
והאורתופדית.
האירועהתרחשבשעותהקטנותשלהלילה,מצבשחייבהפעלת
רשתהקריאהלשעתחירום.ביתהחוליםצברכוחותבמהירות
ונתןמענהלכמותהגדולהשלהנפגעיםשזרמהלמרכז.

"בצלהקאסמים"
   W
חניקאופר,עו"סשירותסוציאלי
שובקריאהעלנפילתטילקאסם.והפעםעלבסיסטירונים
אי-שם.

הקשבהוהכלה.הרירקאתמולהיוהםנערים.אךמציאות
חיינומכתיבההתבגרותמהירהללאהכנהוללאתנאים
מוקדמים.פתאוםצריךלהחליטהאםלהתקשרולהודיע
להוריםואפילולקבלהחלטהגורליתהאם"לאמפוטציה"
מסכימים.שםבחדרהקרחייביםלהיותמהיריםוהחלטיים.
אךאותוחיילמתקשהלהביןשבכךחייותלוייםועומדים.
הואמסתכללצדדיםוהפניםזרותולאמוכרות,פניםשל
רופאיםואחיותהמחפשיםפתרונות,החלטהמקבליםומיד
מורדמים,אךלמציאותחדשהוקשה,מתעוררים.

ושובפריסהשלמרכזמידעוריצהביןהמיוניםהשונים,כדי
לאסוףולחבראתהפרטיםהרביםולקשרביןהמשפחות
המודאגותובניהןהחייליםוהפצועים,כאשרכלמאמצינו
מתרכזים בלתמוך ,לעודד ולהקל מעט על המכאובים.

ישהבוחריםבמרההשחורהושוקעיםוישהמגייסיםכוחות,
מביטיםקדימהומשתקמים.

בשוךהבהלה,המתחוההמולה,מתחילהסבבהשנישל
בדיקהובחינה,מימהחייליםזקוקלעודשיחתתמיכה,ליווי

ושובאנחנואיתםולידםנותנים"קביים"שלתקווהלחיים
חדשיםואחריםולאפחותמשמעותיים.
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תחרותשפיםארציתשלבתיהחולים
לראשונהבישראלתחרותשפיםשלבתיהחוליםבארץ
התקיימהבמרכזהרפואיברזילי.
הרעיוןנולדבמרכזהרפואיברזילי.דוברתהמרכז,גב'לאה
מלול,יצאהבקריאהלכלבתיהחוליםבארץלהשתתף
בתחרותולקחתחלקביוזמה.בתיהחוליםשנענוהיו:בני
ציון,ביתלוינשטיין,מאיר,הדסהעיןכרם,הדסההר
הצופים,אסףהרופא,שיבאתלהשומר,זיו,רמב"ם,ברזילי,
העמק,גהה,גריאטריהנתניה.
מטרתהתחרותהייתהשיפורהארוחההמוגשתלחולה
המאושפזתוךשמירהעלמזוןבריא.
הקריטריוניםלתחרותנקבעוע"ינשיאאיגודהשפיםהארצי,
השף ראובן הראל ,והיו :היכולת להכין את המנה לכל
המאושפזים,טעםהאוכל,ואופןההגשה.
השפיםהתבקשולהציגאתהמנותהמוצעותעלכליהגשה
של בית החולים בהם מגישים ביומיום את האוכל
למאושפזים.המנותשהוכנוהורכבוממנתבשרעוף,בשר
בקראובשרהודוכשלצידםמנתפחמימותומנתירקטרייה.
התצוגההייתהמרהיבהוהשופטיםוהקהלשביקרוהתענגו
על המטעמים השונים שהוגשו .כל המשתתפים לקחו
ברצינותרבהאתהמלאכהוהייתההתרגשותגדולהביןכל
הצוותיםמכלבתיהחולים.חלקמהשפיםעיצבובצורה
מיוחדתאתהשולחנותובמיוחדצוותביתהחוליםהדסה
עיןכרםאשרקישטאתהשולחןבאגרטליםעםדגיזהב
והכיןתמונהמגילופיירקות.האירועסוקרע"יצוותיטלוויזיה
שונים.

מקוםשלישי:המרכזהרפואיתלהשומרוהמרכזהרפואי
הדסההרהצופים-זכהבארוחהזוגיתמפנקתתרומת
מסעדתגספאצ'ו,שלהשףהמתלבשגיאפרץ.
כלהמשתתפיםקיבלוחבילתשימחברתקיוסקאיותעודת
הוקרהמהמרכזהרפואיברזיליעלהשתתפותםבתחרות.
תודותל:
 צוותמערךהמזוןשלהמרכזהרפואיברזיליבראשותושלאיתןאדיריאשרהובילאתביתהחוליםלזכייה
במקוםהשניבתחרות.
 צוותהמחלקההטכניתבראשותושלצחיכהן. צוותהאבטחהבראשותושליניביחזקאל. צוותמחסןלבניםבראשותהשלאתיטמיר. צוותהמשקבראשותושלבועזקאפח,ס.מנהלהמשק. צוותיחידתהצילוםהרפואי:אורליסתיו-רייך,מורןאחדותוהצלםהמקצועידודאביעוזאשרעמלוללא
הרףלארגוןוהצלחתהתחרות.
 הנהלתהמרכזהרפואיברזילי. -איגודהשפיםהארצי.
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הזוכיםהיו:
מקוםראשון:המרכזהרפואיבניציון-זכהבסטסכינים
מקצועיתרומתחברתקיוסקאי.
מקוםשני:המרכזהרפואיברזילי-זכהבמסחטהמקצועית
תרומתחברתקיוסקאי.

מערךהמזוןמפנקבתפריט
מיוחדאתהחולים
במחלקותובמכונים

מראיתןאדירי-מנהלמערךהמזוןבדוכןהמאולתר.
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ד"רשמעוןשרף,מעניקאתהפרסלצוותביתהחוליםברזיליאשר
זכהבמקוםהשני.

בתאריךה,31/10/2007-ניחוחהפלאפלוהצ'יפסהתפשט
מחדרהאוכלשלהמחלקההפסיכיאטרית,להפתעתהחולים
והצוות,אשרבכלרגעראשאחרבצבץבפתחהדלתשל
חדרהאוכללבררלפשרהריחותשעוררתיאבוןרבבכולם.
מערךהמזוןשלהמרכזהרפואי,בראשותושלמראיתן
אדירי,החליטלפנקבכלפעםמחלקהאחרת,כלזאתתוך
כדיהקפדהעלהדיאטההמומלצתלכלחולה,בתפריטשונה
ומענייןמארוחתהחולההמסורתית.המחלקההראשונה
שנבחרההייתההמחלקההפסיכיאטרית,לקינוחכובדו
החוליםבעוגהמצופהבמרציפןומעוטרת,פרייצירתהשל
הקונדיטוריתהראשיתהגב'תמרמושואשוילי,שהוצגה
בתערוכתהיוצריםבביתהחוליםוזכתהלתשואותרבות.
איןספקשהיהזהשינוימרענןמשיגרתארוחתהצהריים
הקבועהבמחלקה.

צוותהיחידהלהנדסה
ביו–רפואיתהשתתף
בתחרותהשנתיתלצוותי
שיפורבשירותהמדינה
צחיכהן,מרכזשירותיםטכנים
תחרותצוותישיפורמתקיימתמידישנהובהלוקחיםחלק
צוותיםממוסדותשוניםמכלהמגזריםוהמקצועות,רפואיים
ולארפואיים.מטרתהתחרותהיאלעודדולהוקירפעולות
שיפורוקידוםאיכותומצויינות.התחרותמאורגנתע"י
האגף לאיכות ומצויינות ליד משרד ראש הממשלה.

עיקרהשלהצעתהייעולמבוססעלכךשבמספרגדולשל
ניתוחיםנעשהשימושבמכשיריםשפועליםעללחץאוויר
גבוה.חלקמרכזימןהניתוחיםהואניתוחיםאורתופדיים
המצריכיםעבודהבלחציאווירגבוהים,מעל6אטמוספרות.
בניתוחיםאלונעשהשימושבכבלמאריךללחץהאוויר
שמתנתקלעיתיםקרובותולאניתןלתקנוולהשתמשבו
שנית.הצוותפיתחובנהמחברמיוחדאשרפתרבעיהזו.
הפיתוחסייעלהעלאתאמינותהציוד,אפסתקלות,שרידות
גבוההוכמובןחסכוןכספיניכר.עדעתהיוצרו17מחברים
לצינורותהלחץוהחסכוןהמצטברהגיעל.₪80,000-
הצוותזכהלמחמאותרבותעלאופןעבודתוופרייצירתו.
אנומקוויםכיההשתתפותבתחרותתהפוךלמסורתבמרכז
הרפואיברזילי.

בתחרותהשנהייצגאתהמרכזהרפואיברזיליצוותמהיחידה
להנדסה ביו-רפואית :משה אמסלם ,ששון כהן ויעקב
דוברובסקי.התחרותהתקיימהבתאריך02/05/2007וצוות
היחידהלהנדסהביו-רפואיתהגיעיחדעם10צוותים
נוספיםלמסלולהגמר.
נושאהצעתהייעולשהציגצוותהיחידהלהנדסהביו-רפואית
היה":צינורלחץהמשמשלחיבורכליםפנאומטייםבניתוחים
אורתופדיים".

מרמשהאמסלםמציגאתעבודתם

כנסמזכירותבמרכזהרפואיברזילי
במהלךחודשאוגוסטהתקייםכנסראשוןלמזכירותבמרכז
הרפואי"ברזילי".
הכנסנועדלתתמענהלמזכירותהרפואיותוהמנהלתיות.
התכניםנקבעולאחרפגישהעםקבוצתמיקודמקרב
המזכירות,שבחרבקפידהרבהאתהנושאים.
הכנסנערךבאולםההרצאותששופץ,והיווהמקוםאירוח
הולםלמפגשהראשוןהמכובד.
פתחאתהאירועמראיתןכהן-המנהלהאדמיניסטרטיבי
אשרנשאדבריברכה.
ההרצאותהמגוונותכללונושאיםשוניםכגון:מהלעשות
עםהלחץהזה?התמודדותעםעבודהבלחץ,החוליה
הבריאהבעבודה–ארגונומיה,שיפורתקשורתפניםארגונית
ע"ישימושבשפתגוף.
המשתתפיםקיבלוטיפיםרביםוהסבריםבניהולזמן
ותקשורת.

הכנסזכהלמשובחיובינרחבבקרבהמזכירות.
המזכירותהרפואיותהביעואתתודתןליוזמההברוכהשל
הגב'איתןדקלהוהנהלתביתהחוליםומקוותכיכנסזה
יהווהאתפריצתהדרךלכנסיםנוספים.

מראיתןכהןמרצהבפתיחתכנסהמזכירותהראשון
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סיעודחוצהגבולות

יעלארבלי-אחותמפקחתמחוזית,לשכתהבריאותמחוזאשקלון
בבוקרושליוםקאסמים"שיגרתי",קיבלנופנייהנרגשת
מצוותכפרהסטודנטיםאיביםהנמצאבפאתיהעירשדרות,
בלב"עוטףעזה".
מנהלתהכפרסיפרהכי"כמחווההומניטאריתקלטהכפר
פליטיםמסודן,מהעושים?היההמשפטשהצטרףלהודעה.
ישלצייןכיעדייןאיןתוכניתעבודהמובנתשלמשרד
הקליטהוהטיפולבפליטיםאלובעיקרוהינושלארגונים
ועמותותלאממשלתיים.
בראייהשלסיעודבבריאותהציבורהרכבנוצוותשלאחיות
שיצאמיידיתאלהקבוצהלביצועסינוןבריאותיראשוני.
מטרתהסינון:
* איתורמצבידחקבריאותיאצלהפליטים.
* איתורמצביםהעשוייםלפגועבבריאותציבוראוכלוסיית
האזור.
הסינוןהראשוניכללבדיקהפרטניתשלכלפליט,התייחסות
לתנאיםהסביבתיים,הערכהתזונתיתוהפניותלמיוןעלפי
הצורך.
מצאנוקבוצה,צעירהיחסיתבגיל,עםשיעורגבוהשלילדים
ותינוקות,בהםתינוקבן3חוד'ותאומותבנותחודשיים.
הצוותהקולטהיהנרגשוחסראוניםמאחרואינומורגל
לטיפולבגילאיםכאלו.
הרגענווהדרכנואתהצוות,קישרנועםגורמיםרפואיים
כגון:רופאיםללאגבולות,והסברנולגביהסדרביטוחרפואי
לילדישוהיםללאמעמד.

אחדהמאפייניםהבולטיםשמצאנוהיהרכישתבקבוקי
הזנהותחליפיחלבאם.
כמובןשהבהרנואתחשיבותההנקהוכןאתפרוטוקולארגון
הבריאותהעולמילהזנתהפליטיםהמדגישאתהחשיבות
שבהמשךההנקה.
תוךכדיפעילותהקליטההראשוניתהופעלהאזעקת"צבע
אדום"מספרפעמים,סימןהאזעקה,מתריעעלנפילתטילי
קאסם.הצוותהקולטוהנקלטיםמצאואתעצמםללאמיגון
מיידי.
למחרתהוחלבקליטתכלהפליטיםבגילאי0-17ונשים
הרותבטיפותהחלבשבעירשדרות.
הקליטהכללההתייחסותמלאהומעקבשגרתימלאכולל
מתןחיסונישגרההנהוגיםבישראלכגון:
חיסונידלקתקרוםהמוחמנינגוקוקסמיתלכללהפליטים
ובדיקותעלפיהצורך.
ישלצייןכיהתקשורתעםהפליטיםהייתהקשהמאחרולא
נמצאהשפהמשותפתונמצארקמתורגמןאחדדברשהכביד
מאודעלהתהליךועליכולתהטיפול,הנתינהוהעשייה.
ביןנפילתקאסםאחדלמשנהוהתגייסואחיותבריאות
הציבורמשדרותלעודמשימהציבורית,אנושית.
המקצועיותנמהלהבראייההומניטאריתשלמצוקהקשה
שלאנשיםתלושיםשעזבואתעברםוטרםרואיםאת
עתידםומצוקתההווההביטחוניהמאייםשלשיגרתחיינו
המאיבה.

"מענהרך-ישיבחימה"
לשכתהבריאותהמחוזיתאשקלון
סיגלנפש,רכזתאיכותבשירות

במסגרתפרויקטלשיפורהשירותוהמענההטלפוניבלשכת
הבריאותהמחוזיתאשקלון,החלהבתאריך10.09.06סדנה
לשיפורהמענההטלפוניוהאיכותבשירותשנקראה"מענה
רך-ישיבחימה",במסגרתהלקחוחלקכללהמזכירות
ורכזותהנושאבלשכה.
הסדנה כללה סדרה של  10מפגשים שהועברו בצורה
חווייתיתתוךכדיהעברתתוכן,מסרים,סימולציותומקרים
מחייהיוםיום,משחקיחשיבהוהמוןכיף.
בוצעמיפוימקדיםשלכללהצרכיםבתחוםהשירותללקוח
וסביבתהעבודה.
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הועלואסטרטגיותלפעולה,מענהטלפונייעילואדיב,ניתנו
אמצעיםלשיפורוכליםלהתמודדותעםקונפליקטיםבמערך
השירותלאזרח.
במסגרתהסדנהיצאנולסיורבמוזיאון"דיאלוגבחשיכה"
עלמנתלחוותבאופןבלתיאמצעימוגבלויותוהעלאת
האמפטיהבמתןהשירות.
מפגשמסכםחגיגינערךבתאריך10.09.07בוחולקותעודות
ותקרובתמעשיידיהמשתתפות.

זיהוםאווירקשורלעלייה
בפניותלמלר"דברזילי
בגללתחלואהחדה

ד"רמיכאלגדלביץ-רופאנפתיומנהלהמכוןהאפידימיולוגי
צוותהחוקריםשלהמכוןלמחקראפידמיולוגיבמרכז
הרפואיברזילי:דר'מיכאלהוארטה,דר'מיכאלגדלביץ
ודר'שמעוןשרף,מנהלהמרכזוהרופאהמחוזי,ערכומחקר
לבדיקתהשפעתמדדיזיהוםהאווירעלהתחלואההחדה
בקרבאוכלוסייתמחוזאשקלון,שמתבטאבעומסהפניות
למחלקהלרפואהדחופהבמרכזהרפואיברזיליולמרפאות
קופותהחולים.
זיהוםאווירמוכרבעולםכגורםהמאייםעלהבריאות.
מחקריםמדעייםהוכיחוקשרברורביןרמותזיהוםהאוויר
לביקוריםבמחלקהלרפואהדחופה)מלר"ד(והמצאות
גבוההשלתסמיניםנשימתייםבילדיםהחשופיםלמזהמי
אוויר.למרותזאת,מחקריםאלהחקרואתההשפעה
הבריאותית של זיהום אוויר בקרב ילדים ולא בקרב
מבוגרים,וחקרוטווחמוגבלשלתוצאותבריאותיות.
בנוסף,רובהמחקריםהאלהבוצעובעשוריםקודמים,
כאשר עומס זיהום האוויר הכללי היה נמוך יותר
והטכנולוגיה הקיימת כיום למדידת המזהמים הייתה
מפותחתפחות.נותרהאיוודאותלגביהטיפולהסטטיסטי
המיטביבמשתניםמערפליםפוטנציאליים,כגוןרוחבחלון,
זמןהדיגוםותקנוןשלהאפקטיםשלהיוםבשבוע,עונתיות
ונתוניםמטאורולוגיים.
מעטמאודנעשהבכדילבחוןאתההשפעההבריאותית
שלזיהוםהאווירבישראלבכללובמחוזאשקלוןבפרט.
עבודתמחקרזובאהכדילבחוןאתהנושאבאוכלוסיית
מחוזאשקלון.
מטרותהמחקר
כימותהחשיפהומיפויגיאוגרפי.
בחינתהקשרביןחשיפהלזיהוםאווירלביןמצביבריאות
נבחרים.
בחינתהקשרביןחשיפהלזיהוםאווירממקורספציפי
)תחנתכוחרוטנברגבאשקלון(לביןמצביבריאותנבחרים.
הערכתההשלכותהכלכליותשלזיהוםהאווירעלמערכת
הבריאות.
תוצאות
קשריםמובהקיםנצפוביןהממוצעיםשלמדדיהזיהום
של12שעותלביןעומסהמטופליםבמלר"דברזילי.קשרים
אלוהיוחזקיםביותרעבור NO2וכללהפניותלמלר"ד
בגיןמחלותלבוריאה.כמוכןנצפהקשרמובהקביןרמות
NO2לביןהיקףהפניותלמלר"דבגיןתסמונותנשימתיות
ספציפיות.גםלגביהחשיפהל SO2-ולחלקיקיםנשימים
)(Particulate matterנמצאקשרעםתחלואהחדה,כפי
שהתבטאהבפניותלמלר"ד.קשריםמובהקיםביןרמות
זיהוםהאווירואירועילבנמצאובמודליםחדמשתנים,
אך הוחלשו לאחר תקנון לערפלנים פוטנציאליים.

ספררפואיראשון
עלטיפולמודרנילשימור
בלוטותהרוק
בעריכתפרופ'נחליאליעודד
ספררפואיראשוןמסוגוראה
אור בעריכת פרופ' עודד
נחליאלי ,מנהל היחידה
לכירורגית הפה והלסתות
במרכזהרפואיברזילי,מפתח
שיטת הטיפול האנדוסקופי
לפתרון בעיות חסימתיות
ודלקתיותשלבלוטותהרוק.
שותפים לכתיבת הספר הם
שלושה מחברים בעלי שם
עולמיבתחוםהטיפולבמחלות

בלוטותהרוק:
פרופ'אירו,מנהלהמחלקההראשוהצווארבארלנגן-
נירנברג,גרמניה.
פרופ'מקגרק,מנהלהמחלקהלכירורגיתהפהוהלסתות
מבית החולים   GUYSבלונדון ועורך עיתון בריטי
בתחוםזה.
פרופ'צנק,סגןמנהלהמחלקהלכירורגיתהפהוהלסתות
מביתהחולים,GUYSלונדון.
בספרמתואריםכלהחידושיםבתחוםהטיפולהמשמר
במחלותהדלקתיות,החסימתיותוהגידוליותשלבלוטות
ודרכיהרוק.המחבריםמתאריםבספרקונצנזוסלטיפול
באבניםבבלוטותהרוק.כתיבתהספרארכהכשנתיים.
ארבעהעשרפרקיםנכלליםבספראשרמכסיםאתכלהידע
שנצבר על מחלות בלוטות הרוק ,הטיפולים המקובלים
והטיפוליםהמשמריםהחדשניים.
הספרמיועדלרופאיםהמומחיםוהמתמחיםבכירורגיתהפה
והלסתות,ברפואתהפהובמחלותהאף,האוזןוהגרון.הספר
הופץבכלהעולםבגרסההאנגליתומתוכנןתרגומולשפות
נוספותבעתידהקרוב.

פרופ'נחליאליוצוותהיחידהלכירורגיתהפהוהלסתות
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חידושיםבניתוחירשתית-לנוישקטןיותר!!!!
ד"רדוידהאוזר-מנהלשירותהרשתית,מרכזרפואיברזילי

הניתוח הנפוץ בין ניתוחי הרשתית הוא ניתוח הסרת
הזגוגית-ויטרקטומיהבשפההמקצועית.בניתוחזהנעשית
כניסהלחללהעיןדרך3פתחיםזעיריםוהסרהשלגוף
הזגוגית)ויטראוס(.גוףהזגוגיתעשויג'ליומהווהאתהמסה
העיקריתשלהחלקהפנימישלהעין).ציור(1
הניתוחנדרשבמצביםשלדמםבזגוגיתעקבסוכרתאו
מחלותאחרות,במקריםמסוימיםשלהיפרדותרשתית
ובמחלותרשתיתנוספות.

לאחרונההוכנסהלביתהחוליםמערכתמתקדמתהמאפשרת
לבצעניתוחירשתיתדרךחתכיםקטניםאףיותר.אתהחתך
הזעיראיןצורךלתפורבתוםהניתוח,והטראומההניתוחית
לעיןמופחתת)תמונה.(3
תמונה:3המערכתהחדשה
מוחדרתלעיןדרךחתכים
זעיריםללאצורךבתפרים

הכנסתהמכשיריםלעיןבמהלךהניתוחנעשיתדרךחתכים
בלובןהעין)סקלרה(.אורכםשלהחתכיםהואכ1-מ"מ
)ציור.(2
לניתוחיםבטכנולוגיההממוזערתמספריתרונות:ביצוע
הניתוחללאתפרים,וכך,הפחתהבעיוותיהקרניתהנגרמים
מהתפרים,ושיקוםמוקדםיותרשלהראיה,משךניתוחים
קצר יותר וכן החלמה מהירה וקלה יותר של העין.

תמונה:1
מבנההעיןוחללהזגוגית

לראשו

תמונה:2הכנסתמכשירים
לתוךהעיןדרךהלובן

הכנסתהמערכתהחדשהלביתהחוליםמציבהאתהמרכז
הרפואיברזיליבשורהאחתעםמיטבהמרכזיםבעולם
המשרתיםאתחוליהםבאמצעותהטכנולוגיההמתקדמת
לניתוחיהרשתית.

נהבארץ

ניתוחהחלפתמפרקבאצבעבוצעבמרכזהרפואיברזילי

אנשיםרבים,ובפרטנשים,סובליםמפגיעותבמפרקים
בכפותידיהםשמתבטאותבכאבוהגבלותבתנועות,מצב
שמגבילאותםבתפקודהיומיומי.הפגיעההשכיחהביותר
היאכתוצאהממחלההקרויהאוסטאוארתריטיסשהיא
שחיקהשלהסחוסבמפרקיםבגוף.המפרקשנפגעהכי
הרבההואהמפרקהמקורבשלהאצבע,ובשפהרפואית
.PIPהטיפולבפגיעותבמפרקזההינוקשהמאודוהטיפול
המקובלעדהיוםהיהניתוחלאיחויהמפרקמהשמבטל
אתהתנועהבו,אוהחלפתובמשתלסיליקוןהמאפשרמעט
תנועהבמפרק,אולםכרוךבאחוזכשלוןגבוה,סיבוכים
מרוביםוטווחתנועהחלקיבלבד.
ד"רפטישהגר,מנהלתהיחידהלכירורגיתכףידבמרכז
הרפואיברזילי,ביצעהלראשונהבארץניתוחלהחלפת
מפרקהזרתבמפרקמלאכותיהעשוימתכתופוליאתילן,
ממשכמובניתוחיהחלפותמפרקיםגדוליםכגוןברך,
ניתוחיםהמוכריםכברשניםרבות.הניתוחבוצעביום
חמישי26/04/2007והחולההיאאישהבשנותה50-
המוקדמותלחייה,אשרעקבמחלתהאוסטאוארתריטיס
נותחהמספרפעמיםבעבראולםסבלהמכאביםעזים
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והגבלהבתנועתמפרקהPIP-בזרתועדהיוםלאהיהלכך
פתרון.
ניתוחמפרקהתותבבוצעעלידיצוותמהיחידהלכירורגיה
שלהידומהמחלקהלכירורגיהאורתופדיתבמרכזהרפואי
ברזיליוהסתייםבהצלחהוללאסיבוכיםתוךניתוחיים.
החולהתתחילבשיקוםוישלהניחכיתוךכששהשבועות
תוכל להשתמש ללא מגבלות במפרק המושתל.

עובדיםמצטיינים

פרסמנכ"ללצוותמצטיין

צוותטיפולנמרץלב–צוותמצטייןמשולב

לתחנהלפיקוחעלאיכותמזוןמיובאבנמל
אשדוד,השייכתלשירותהמזוןהמחוזי

מליקדוש
אחותאחראיתבמכוןגסטרו

שריתקופפרמן
מרכזתתחוםשירותיבריאותלתלמיד

קלרהברנשטיין
ס.מנהלמעבדהלכימיה
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סנדרהאבוטבול
סגניתאחותאחראיתבמח'פנימית

פנינהמלקו
מגשרתלעדההאתיופית

ד"רלובהאסטיס
המחלקהלרפואהדחופה

צוותביתמרקחת–פרסיחידתי

רלהבסן
סגניתמנהלתמח'למשאביאנוש

כוכיברמי
אחותבמחלקהכירורגית

אורנהטובול
מזכירהרפואיתביחידהלטיפולנמרץלב

ד"רגורגיודוד
מנהליחידהלממוגרפיה

תערוכתיוצריםאישיתומחלקתית
שושסלע,הממונהעלמעמדהאשה

תערוכתיוצריםאישיתומחלקתיתהתקיימהבמרכז
הרפואיבתאריךה,30/10/2007-בההציגועובדי
המרכזמכלהסקטוריםהשונים,הרפואי,הסיעודי
ומנהלומשק,אתפרייצירתםותחביביהםוכלזאת
הודותליוזמתהשל"ועדתמעמדהאישה"במרכז
הרפואי ברזילי ,אשקלון .לאור ההצלחה בשנים
הקודמות,זוהשנההשלישיתשתערוכתהיוצרים
התקיימהבכניסההראשיתלביתהחוליםוהשנהנטלו
חלקמשתתפיםחדשיםלצדמשתתפיםוותיקים.
ועדתמעמדהאישה,בראשותהשלהאחותהכללית
הגב'שושסלעוצוותהועדהארגנהאתהאמנים
היוצרים,אספהאתיצירותיהםוהציגהבפניכלבאי
המרכזהרפואי.

בתערוכההציגו:

מרששוןכהן-המחלקההביו-רפואית-כנרבשעות
הפנאיויוצרכינורות,הציגאתיצירותיובליוויהסבר
מעמיקמרגעהתחלתבנייתהכינורותועדלסיום
התהליך.
הגב'פלדמןשרית-מזכירהבמחלקתפנימיתא'
הציגה תכשיטים שעשויים מאבני חן וזהב.רחלכהן-אחותבמחלקתהרנטגן-הציגהפסלים
שלכבשיםמחימר.
ד"רדניאלסטריך-רופאמרדיםבמחלקתההרדמה-
הציגצילומיםאומנותיים.
הגב' לינדה פרז  -אחות מתאמת סוכרת -הציגה את
אומנות הבייגלה ,אהילים ומנורות העשויים מחמר.
הגב'רחלחרבון-אחותבמחלקתיולדות-הציגהשזירת
פרחיםאומנותית.
הגב'שריתשנקל-יחידתהלב-הציגהתכשיטיםמזהב
ואבניחן.
הגב'אתיתמירוצוותמחסןלבנים-הציגעיצוביםשונים
ורעיונות מיוחדים שפותחו  במחסן לבנים ,לרווחת
המטופלים.
הגב'אירנהשבינייר-אחותבמחלקההנפרולוגית-הציגה
תכשיטיםמעשהידיה.
הגב'תמימושיאשולי-הקונדיטוריתהראשיתבמערך
המזוןשלהמרכזהרפואי-הציגהעוגותמרציפןעםהלוגו
של המרכז הרפואי ויצירת ילדים מוכרת על עוגה.

בסיום התערוכה ,נפרסה לאחר כבוד עוגת המרציפן
המעוטרתבלוגוהמרכזהרפואי,להנאתעובדיהמרכז
ומשתתפיהתערוכה,עלידיד"ררוןלובל-סגןמנהלהמרכז
הרפואי.
העוגה של פו הדב ,נתרמה למחלקת ילדים ולמחלקה
הפסיכיאטריתלהנאתהמאושפזיםבמחלקה.
התערוכהזכתהלתגובותרבותשלאנשיהצוותבבית
החולים והעוברים ושבים וחולקו מחמאות למציגים
ולמציגות.חלקמהתגובותהיו:משהולנשמהאחריהעבודה,
טובלראותשישכישרונותכאלהבביתהחולים.יישרכוח
עלהיוזמה,נהדרלראותשישהרבהיוצריםבברזילי,תערוכה
יפיפייה .ולסיום ,רעיון מבורך מחמם את הלב לפגוש
יצירתיותבברזילישלנו.
ועדתמעמדהאשהמזמינהאתהיוצריםוהיוצרות,להציג
אתעבודתיהםבשנההבאה.
לצפייהבכלתמונותהתערוכהצפובכתבהבאתרהמרכז
הרפואיברזילי:
http://www.barzilaimc.org.il/Index.asp?Article
ID=977&CategoryID=162
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נחירהותסמונתדוםנשימהבשינה

Snoring and Obstructive Sleep Apnea
נחירותתדירותהןמטרדלבניהזוגשלהסובליםמהתופעה
ועלולותלהיותהסימןהראשוןלתסמונתדוםנשימהבשינה.
שכיחותתסמונתדוםנשימהבשינהנעהבין10-40%בקרב
אנשיםבגיל40עד60שנהוהיאנגרמתכתוצאהמהיצרות
דרכיהנשימההעליונותבמהלךהשינה.
תסמונתזושמתרחשתבזמןהשינהפוגעתבאיכותהחיים
שלהחולהומתבטאתבכאביראשועייפותעדכדיהרדמות
תכופהבמהלךהיום.בנוסף,לסובליםמהתסמונתסיכון
מוגברללקותבמחלתלב,יתרלחץדם,אירועמוחיואף
מעורבותגבוההיותרבתאונותדרכים.
מהוההתקןהדנטאלילמניעתנחירהודוםנשימהבשינה
ההתקן הדנטאלי מורכב משתי
פלטותדקותהמחוברותביניהןע"י
מנגנון המאפשר קידום הלסת
התחתונהוהואנבנהבאופןאישי
לכלחולהעלפימדידותמדוקדקות
שלחללהפה.
איך פועל ההתקן הדנטאלי
ההתקןהדנטאלימזיזאתהלסת
התחתונה קדימה .פעולה זו
מרחיבהאתנתיבהאוויר)קידום
הלשון,מתיחתהחיךהרך(ובכךמתאפשרמעבראוויר
בצורהקלהיותר,הנחירהנפסקתוהנשימהנעשיתקלה
יותר.

המרכזהרפואיברזילי
נפתחלאנשיםעםמוגבלויות
דר'יפתחשמש,הוועדהלהנגשתביתהחולים

"החייבבבדיקתנגישותאחראילבדיקתקיומןשלהתאמות
הנגישותבבנייןובשטחיחוץ"...כךמתחילתקנוןשוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות התשס"ו .2006
משרדהבריאותפועללקידוםויישוםהחוקבמוסדותיו
ואףתיקצבאתהמפעלבכ200-מיליוןשקלים.המרכז
הרפואיברזיליוהנהלתוהתגייסומצידםבמרץרב,לקידום
ויישוםהחוקפה.
מונתהועדהמיוחדתשחבריםבהנציגיםמכלהמגזרים
במרכז.הועדהכברערכהסקריסודיוהוציאהתכניתטיפול
מקיפהלהנגשתהמרכזלמשרדהבריאות.בעבודתהועדה
ניתנהשימתלבמיוחדתלקשייםבפניהםעומדיםאנשים
נכיגפייםואנשיםהלוקיםבראייתםובשמיעתם.כךנמצא
צורךבשיפוריםבמקוםובהגדלתמספרמקומותהחנייה,
בשירותיםהיגייניםלאמותאמים,בריבוידרכיגישהקשות,
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באיזהמצביםניתןלטפלבאמצעות
התקןדנטאלי
ההתקן מיועד לטיפול בנחירה
ובתסמונתדוםנשימהבשינהבדרגת
חומרהקלהובינונית.ניתןלהשתמש
בהתקן גם אצל חולים הסובלים
מתסמונתדוםנשימהבדרגתחומרה
קשה במידה ולא הסתגלו לטיפול
במכשירהCPAP-אולאחרכשלון
שלפתרונותכירורגיים.
האםההתקןמפריעבתפקודהיומיומי?
ההתקןהדנטאלימיועדלהרכבהבמהלךהשינהומאפשר
אתתזוזתהפה,דיבורושתייה.
מהםסיכוייההצלחהשלההתקן?
עלפיהספרותהרפואיתסיכוייההצלחהגבוהיםביותר,
מעל,90%במקריםהקליםומעל60%במקריםהקשים.
האםנעשומחקריםבנושא?
נעשועשרותרבותשלמחקריםהמוכיחיםאתיעילות
ההתקן.ההתקןאושרלשימושע"יהרשותהאמריקאית
למזון ותרופות FDA approved) .משנת (1996
לקביעתתורלבדיקה
מרפאתשינייםלטיפולבחוליםבסיכוןגבוה
המרכזהרפואיברזילי,אשקלון
טלפון08-6745856:
בריבוימדרגותלאמונמכות,במעליותומעלוניםלוקים
ומועטיםמדי,בהעדרמערכותעזרלשמיעה,בשילוט
מתאיםלקצריראיהועוד.לכלאלההכינההועדהכאמור,
תכניתתיקוןיסודיתומפורטתשהוגשהלמשרדהבריאות.
עדשיאושרוהתוכניותבמשרדהבריאות,עושהביתחולים
ממקורותיולתיקוןלקוייםקשיםומקפידלהנגישמבנים
חדשים,כפישנעשהבמחלקהפנימיתד'המחודשת)ראה
תמונה(.הועדהמזמינהגםאתכםלהציערעיונותחדשים.
ייעשהכלמאמץלהביאלביצוערעיונותהניתניםליישום
בהקדםהאפשרי.

דלפקמונגש

היחידהלאלקטרופיזיולוגיהשלהלב
נחנכהבמרכזהרפואיברזילי
בטקסחגיגינחנךבתאריך05/08/2007המשכןהחדששל
היחידהלאלקטרופיזיולוגיהשלהלבבמרכזהרפואיברזילי.
היחידה,מהמתקדמותביותרבארץ,עוסקתבטיפולבחולים
הסובלים מהפרעות בקצב
הלבואיספיקתלב.
הקרדיולוגיההמודרניתהיום
עוסקת בתחומים רבים
שמטרתם להציל חיים
ולהאריך חיים .הפרעות
במערכתהחשמליתשלהלב
ומצבי אי ספיקת לב הן
מחלות המאה הנוכחית
וטיפול מתקדם באמצעים
גזירתהסרטבטכסהחניכה.
אלקטרופיזיולוגיים עשוי
להצילחייםולשפראתאיכותהחיים.המערךהקרדיולוגי
במרכז הרפואי ברזילי מעניק טיפול מודרני ומתקדם
בתחומיםהשוניםשלמחלותלבמהשלבהחדשלאוטם
בשרירהלב,צנתורלבוהתקנתתומכנים,אקוקרדיוגרם
דו -ותלת-ממדי )בדיקת על-שמע של הלב( וטיפול
בהפרעותבקצבהלב.
היחידהלאלקטרופיזיולוגיהשלהלב,שהחלהלפעוללפני
מספרחודשיםועברהלמשכנההיום,מעניקהטיפולים
שוניםכוללצריבתמוקדיםבלבאשרגורמיםלהפרעות
קצב,השתלתקוצביםמסוגיםשוניםלטיפולבהפרעותקצב
והפרעותבהולכההחשמליתבלב,השתלתדפיברילטורים
להפסקתהפרעותקצבחמורותמסוגפרפורחדריםוהשתלת
קוצביםלטיפולבאיספיקה,שהואהצעקההאחרונהבעולם
הקרדיולוגיה.

הקמתהמשכןהחדששלהיחידהלאלקטרופיזיולוגיהשל
הלבהתאפשרהבעזרתוהאדיבהשלפרופ'רייזין,המנהל
לשעברשלהמערךהקרדיולוגי,אשרנרתםלמשימהוהשיג
תרומה נכבדה להקמת היחידה.
אגודת רעות נרתמה אף היא
למשימהותרמהאתציודהדימות
החדישביחידה.חברותשעוסקות
במכשיריםרפואייםתרמואףהן
וסייעובידיהמרכזלהקמתהיחידה.
פרופ' כץ אמר בנאום הפתיחה
השירות
שהקמת
לאלקטרופיזיולוגיה של הלב
התאפשרהלארקהודותלתרומות
הנכבדותשהתקבלו,אלאבזכות
הצוותהרפואישעובדעמוובראשודר'חלמייזרולדימיר,
שהשתלם בנושא בטורונטו ,וצוות מסור של טכנאיות
ואחיותשלהמחלקההקרדיולוגית.
ד"רשרף,מנהלהמרכז,אמרשהמרכזהרפואיברזיליצועד
בצעדיםגדוליםלרפואתהעתיד,ופרופ'רייזין,המנהל
לשעברשלהמערךהקרדיולוגי,חזהאתההתפתחותהזאת
זמןרבלפניכן.
היחידהלאלקטרופיזיולוגיהשלהלבמרכזתהיוםאתמרבית
הפעילותשלאזורהדרוםובנוסףמגיעיםחוליםלטיפול
בברזיליגםמאזוריםאחריםבארץ.
פרופ'כץהודהלד"רשרף,מנהלהמרכז,לאיתןכהן,המנהל
האדמיניסטרטיבי,עלהתמיכהלכלאורךהדרךולצוות
המחלקההטכניתאשרעמלוללאהרףכדילסייםאתכל
ההכנותלקראתחנוכתהיחידהביוםזה.

סקרשביעותרצוןסטאז'רים2006–2007
ד"רלינובלינה-אחראיתסטאז'
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Composite

המכוןלהתפתחותהילד
במרכזהרפואיברזילימתרחב

ד"רשושחבקין,מנהלתהמכוןלהתפתחותהילד
בטקסרבמשתתפיםחנכואתהרחבתהמכוןלהתפתחות
יצרנויחדצוותהפועלבמשותףלקידומםולרווחתםשל
הילדיםוהמשפחות.
הילדוהחצרהטיפוליתשבמרכזהרפואיברזיליביוםשני
הצוות דוגל בפניה לקהילה,
ה.03/09/2007-
הקמנו  6שלוחות טיפוליות
ביןהמברכיםהיוכבודהרבאיפרגן
המפוזרותבכלאזורהדרום.
מנתיבות ,ראש העיר -מר רוני
אנוהמוביליםבארץבתכנית
מהצרי,מנהלהמרכזהרפואי-דר'
"מסיכוןלסיכוי"בשיתוףמשרד
שמעון שרף ,מנכ"ל אילן -
הרווחה ,משרד הבריאות
שמעוןצוריאל,נאמןהקרןע"ש
ומעונות היום .זוהי תכנית
הלורדמישקין-רו"חאלוןברוידא
לשילוב ילדים בעלי צרכים
ודר' חבקין ,מנהלת המכון
מיוחדים במעונות היום
להתפתחות הילד משנת ,1984
הרגילים.
שנתנהסקירהקצרהעלהמכון,
בשיתוף עם ה"עמותה לילד
שהוקםבשנת,1972ע"ידר'דורה גזירותהסרטבטכסבמכוןלהתפתחותהילד
בסיכון",אנומפעיליםתכנית
וגו.
ייחודיתלילדיםבגילהרךעםהפרעהתקשורתיתנרחבת
במכוןמטופלים1500ילדיםובנימשפחותיהםמאשקלון
)אוטיסטיםו(PDD-אלוילדיםהנמצאיםבמסגרותרגילות
והסביבה.
ומקבלים טיפול אינטנסיבי ורחב במכון במשך יומיים
בשבוע.
במכון אנשי מקצוע מתחומים שונים :רופאים ,אחות,
עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,קלינאיות תקשורת,
במכוןקיימתספרייתהשאלהשלמשחקיםוספריםלילדים
מרפאותבעיסוק,פיזיותרפיסטיםצוותמזכירותומתנדבות
המטופליםבמכוןולאחיהם,הספרייהמנוהלתומופעלת
ע"ימתנדבותשמקדישותמזמנןומניסיונןלהדריךאתהילד
בספריה.בנוסף,מקצועותבתחוםטיפולבתנועה,במוסיקה
והוריו,כיצדלהשתמשנכוןבמשחקים.
ובבעליחיים.
במכוןקיימותכלשנהקבוצותתמיכהוהדרכהלהורים
מאז הקמתו התברך המכון בצוות עובדים במקצועות
ולאחיםשלהילדיםבעליהצרכיםהמיוחדים.
הרפואיים והפסיכוסוציאליים שתרמו מזמנם ,ממרצם
ומניסיונםלעבודהעםילדיםבעליצרכיםמיוחדיםובני
דר'חבקיןציינהאתשיתוףהפעולהעםהנהלתהמרכזועם
משפחותיהם.
מוסדותעירייתאשקלון.

ליצנותרפואית
לאלה שעדיין מרימים גבה ותוהים מי השניים האלו
שמסתובביםבמסדרונותביתהחולים...ובכןהגיעהזמן
להכירבאופןרשמי:אמנוןוהגר,ליצניםרפואיים,המוכרים
יותרבשמם:פרופסורדוקטורומימי.
אמנוןוהגרמשתייכיםלקבוצת"רופאיחלום".הקבוצה
יוסדהעלידיקרןמגי,עמותהפרטית.הקבוצהמונהכ45-
ליצניםמקצועייםהעובדיםב17-בתיחוליםבכלהארץ.

עםהצוותהרפואיהינואחדהעקרונותהמנחיםבעבודת
הליצנים.הליצניםמסייעיםלצוותבזמןתהליכיםכואבים
ומפחידים,כמולקיחתדמים,חיסוניםועוד.
טינה,אחותאחראיתבמחלקתילדיםמוסיפה":אנחנו
שמחיםלהיעזרבליצניםשלנוומביניםאתהחשיבותשלהם
במחלקהעםהילדים,ההוריםוהצוות.ההשתתפותשלהם
בטיפוליםהכואביםמפחיתהאת
החרדהומקלהעל
הצוותהרפואי".

כלהליצניםבקבוצההינםאומנים.ישנםשחקנים,ליצנים
ויוצרים בעלי ניסיון רב בתחומי אומנויות הבמה.
הליצניםהרפואייםמגיעיםלביתהחוליםבשעותוימים
קבועים.הםאינםמתנדבים,אלאעובדיםתמורתשכר.
מימיופרופסורדוקטורנכנסיםלחדריםועובדיםעםהילדים.
הם מסיחים את דעתו של הילד בזמן בדיקה כואבת,
מפחיתיםחרדהוכןמתווכיםביןרופאלילד.שיתוףפעולה
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רוכביםבטוחעםהמרכזהרפואיברזילי
מועדוןהאופנועיםהישראליוהמרכזהרפואיבערבבטיחותבדרכים

בתאריךה14/11/2007-בשעה,19:00התקייםערבבטיחות
בדרכיםבשיתוףחברימועדוןהאופנועיםהישראלי.בערב
זההשתתפועובדיביתהחוליםברזילי,חברימועצתהנוער
ו98-חברימועדוןהאופנועיםהישראלי.בחניהשלידאולם
ההרצאותחנו80אופנועיםמכלהמיניםובשללצבעים.
האופנועניםרכבומכלחלקיהארץאלהמרכזהרפואיברזילי
לרגלהאירוע.

ד"רבוריסיופהוחבריהמועדוןהישראלילאופנועיםבפריסת
עוגתהאופנוע.

מועדוןהאופנועיםהישראליוהמרכזהרפואיברזילימקווים
שערבזהיהאתחילתהשלמסורת.
תודתנונתונהמעומקהלבלהנהלתהמרכזהרפואי
ולמועדוןהאופנועיםהישראלי.
לצוותהמרכז:
מרניקינוימןמנהלהתחבורה,שניצחעלהארגון.
מר איתן אדירי מנהל מערך המזון ,הקונדיטורית תמר
מושיאשויליוצוותעובדיהמטבח.
גב'אורליסתיורייך,מרדודאביעוזוהגב'מורןאחדות,
צוותצילוםרפואי.
מרנימימימוןמנהלהמשקועובדיהמחלקה.
מריניביחזקאלקב"טהמרכזואנשיהביטחון.
גב'אתיטמירמנהלתמחסןלבניםועובדיהמחלקה.
תודהמיוחדתלמראליקואלג'ים,יו"רמועדוןהאופנועים
הישראלי,למרצים,עו"דעמיתברגמן,גידיפרדרמביה"ס
ל"רכיבה מתקדמת" וד"ר בוריס יופה מנהל המחלקה
הכירורגית.

דר'שמעוןשרף,מנהלהמרכז,שלחאיגרתבהברךאתחברי
המועדון"אנומברכיםעלהיוזמהושיתוףהפעולהשלמועדון
האופנועיםהישראליורואיםבזאתתחילתדרךמבורכת.
מיייתןוהמאמץישאפריוהנהיגהבכבישיישראלעלרכב
דוגלגליתהפוךלבטוחהיותר,ותגבהפחותקורבנות".
בסיוםהערבחולקותעודותהוקרהלמרציםבשםמועדון
האופנועיםהישראליוהמרכזהרפואיברזילי.
סה"כהשתתפובערבזהכ130-איש.המשתתפיםהביעו
אתשביעותרצונםמההרצאותהמעניינות,הכיבודהעשיר
ואיך לא מעוגת האופנוע שנאפתה במיוחד לערב זה.

קהלהמאזיניםבערבהבטיחות

גםליישדםלתרום

מבצעהתרמתדםבמרכזהרפואיברזילי
המרכזהרפואיברזילינרתםלסייעלבנקהדםשלמגןדוד
אדוםבגיוסמנותדםובמסגרתזונקבעיוםשלישיחוה"מ
סוכות,02/10/2007,כיוםהתרמהלעובדיהמרכזולכלל
תושביאשקלון.קדמוליוםההתרמהפרסומיםבאתרהבית,
בלוחותהמודעות,באמצעותתאיהדוארהאלקטרונילכלל
עובדיהמרכזוביוםהמבצעבמסרוניםלכללהעובדים.כמוכן,
תאריך יום ההתרמה פורסם באמצעות תחנות הרדיו
המקומיות.
ההתרמההתקיימהבאווירהנינוחהבאולםההרצאותשל
המרכזהרפואיברזילי.צוותמתרימיםמבנקהדםשלמד"א
פרסאתהציודוהמיטותוההתרמההחלהמהשעה10:00
בבוקר.עלאףימיהחגהייתההתגייסותיפהשלעובדי
המרכזונרשמו60תורמיםבמהלךכלהיום.כיבודקלהוגש
לכלהתורמיםולכולםחולקופנקסיתורםשלמגןדודאדום.
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צוותניידתבנקהדםהודהלהנהלתהמרכזעלהסיועבגיוס
תרומותדם.הנהלתהמרכזהביעהאתנכונותהלסייעלמד"א
גםבעתידבגיוסתרומותדם.

עובדיהמרכזנרתמולתרומה
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מחלקת התחבורה"-רכב תפעולי"
יאירערוסי,ס.מנהל מחלקת התחבורה

במרכז הרפואי ברזילי נעשה שימוש מסיבי בכלי תחבורה
שונים ,על ידי מחלקות המנמ"ש ופרא רפואי ,רובם
משמשים לשינוע ציוד והותאמו לדרישות ולצרכים ייחודיים.
במרכז קיימים42כלים תפעולייםומתוכם22כלים ממונעים
מנוע בנזין/דיזל או חשמלי.
במהלך שנת ,2007מח'התחבורה ,שמה דגש מיוחד על
הכלים התפעוליים ובכך שידרגה את הפיקוח על כלי
התחבורה ושיפרה את מתן השירות למשתמשים.
בחודש יוני,2007הושלם 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.
מהו "רכב תפעולי" ?  -רכב
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
מביצוע מבחן שנתי )"טסט"( אך חייב בביטוח.

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:
.1הסדרי תנועה,בטיחות התנועה והנהיגה,תיחום ,שילוט,
תמרור בתחום השטח התפעולי.
.2פיקוח ואכיפה להפעלה ייעודית ובטיחותית של הרכב
התפעולי.
 .3תחזוקה והדרכה של הרכב התפעולי.
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.

"אזוררכבתפעולי"-אזור שבו מופעל רכב תפעולי ואשר
בכניסה אליו וביציאה ממנו הוצב באישורה של רשות
התמרור המקומית,תמרורא-73האחד מציין כניסה
לאזור רכב תפעולי והאחד מציין את היציאה ממנו.
"חל איסור מוחלט לנוע ברכב מחוץ לשטח שהוגדר"שטח
תפעולי".
מיהומפקח"רכבתפעולי" -מי שרשות הרישוי מינתה
בכתב,להיות מפקח על רכב תפעולי.המפקח רשאי לתת

תמונהשווהאלףמילים
בתחרותצילום,פרייוזמתההסתדרותהרפואיתבישראל
בנושא"מעגלהחיים"בהנטלוחלק700רופאים,זכה
במקוםהראשוןד"רדניאלסטריך,רופאבמחלקתההרדמה,
במרכזהרפואיברזילי.התמונההזוכהמספרתב"קליקאחד"
שלמצלמה,עלמעגלהחייםומפגשמקריבמסדרוןבית
החוליםביןקשישה,הנעזרתבהליכוןעלמנתשתוכללהמשיך
לצעוד,לביןילדהקטנההנעזרתבהליכוןבכדיללמודלצעוד.
ד"רדניאלסטריך,מרדיםבכירבמחלקתההרדמהבמרכז
הרפואיברזיליבאשקלוןוצלםחובב,נולדבעירסנטפטסבורג
אשר ברוסיהואת ילדותו בילה בין כותלי מוזיאון
ה"-ארמיטאז'"בסנטפטסבורג,בועסקהאימובתחום
התמחותה ,היסטוריה רוסית,וממנה ספג את האהבה
הגדולהלאומנותבכללואמנותהצילוםבפרט.
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צוותתחבורה

במרכז הרפואי נוהגים נכון ובביטחון
סעו בזהירות.
מאזעלהלארץבשנת,1990לאפסקלצלםומשלבבהנאה
רבהאתעבודתוכמרדיםותחביבוהיצירתיכצלםאומנותי.
במהלךהשניםהשתתףבתערוכותרבות,עבודותיוהופיעו
בקטלוג הצילומים של איגוד הצלמים הבינלאומי
העולמי""FIAPוהשתתףבתערוכתצילומיםבינלאומית
בהונגקונגבאוקטובר.2007

לזכרהשל

שולהווסר
ב22/8/07-הלכהלעולמהחברתנו
שולהווסרוהיאעדייןלאבת50שנה.
שולההשאירהאחריהאתמיכאל,
בעלההאוהבוהתומךשלאמשמצידהו3-ילדיםמקסימים
וחייכנים-דנה,מירבוגילוכןמשפחהוחבריםשהקיפו
אותהבאהבהוחום..

ובלכתההביתה,בסוףיוםעבודתה,שולחןהעבודהשלה
נשארמסודר,מאורגןונקי.
למרותסבלההרבולמרותידיעתהכימחלתהחשוכת
מרפא,היאמעולםלאאיבדהאתהאופטימיותוהתקווה.
חבריםומכריםשביקרואותהכשהםחוששיםומהססים
כיצדלנחמהולעודדה,הופתעולגלותאתאותהשולה
עםהצחוקים,הסיפוריםוהאכפתיותממהשקורהבחיים
לכלאחדואחת",באנולחזקויצאנומחוזקים"השתאו
כלמבקריה.
המוותהכהבהכשהייתהבעיצומןשלההכנותלברהמצווה
שלבנהגיליבדל"א.

שולהעבדהבמחלקהלמידעורישוםרפואי25שנים
כמזכירהרפואית.במסגרתעבודתההיאסיפקהמסמכים
רפואייםלציבורולמוסדותשונים.אתעבודתההיאביצעה
עלהצדהטובביותר,בחריצות,באחריותועםיחסאדיב
ואנושילקהלהפונים.

דמותךתהיהתמידלנגדעינינווחברתךתחסרלנולעד.

למרותשמקוםמגוריהלאהיהבאשקלוןאלאבמושב
"כוכבמיכאל"היאהיתהביןהראשוניםשהגיעולמשרד

מהאוהבים
צוותהמחלקהלמידעורישוםרפואי

שלוםלךשולהחברתנוהטובה,החמה,האוהבתוהתומכת
שהייתה מוכנה תמיד לעזור לכל אחד ואחת.

לזכרהשלחברתי

אוהבתאתהגינה.הייתהלךגינה,לאסתםגינה,קיבלת
עליהפרסראשוןבמדינה.
בשלבזהלאאהבתאתהעבודה,עבדתכינזקקתלפרנסה.

תמידוד,מנהלתהסיעוד

לאחרשניםקשותשלשכול,עצבופרידותזכיתלראות
אור ,לחיות וליהנות .פגשת את אהבת חייך-אמנון.

נטעויין

פגישתנוהראשונההייתהבבארשבע
אליהנשלחנולאחרקורסקצינות.
חילותצעירות,אחיותמוסמכותשנשלחולשרתבדרום.
כשביקשומתנדבותלברזילי,התנדבנוומידעםהקיטבג
לדרךיצאנוובשעותהערבהמאוחרותבברזילינחתנו.
למחרתלעבודהשובצנובשתיהמחלקותהיחידות–ילדים
ויולדות.
היינוכלכךשונותוכלכךקרובות.
אתהייתבתהזקוניםבמשפחתויין,בתשמעריצהאת
הוריה,אחיהואחותההגדולה.ילדהתמימהמושבניקית
מבארטוביה.צמחת,התפתחתופרחתבמרכז.
אחותאחראיתבמחלקתילדים,אחותאחראיתבמחלקה
הכירורגיתהחדשהשבראשהעמדד"ררוזןז"ל.
ומכאן,קפיצהקטנהואתחדרהמיוןבמרכזאתמובילה.
בשלב זה הגעת למסקנה שקריירה איננה השאיפה.
אתאוהבתמוסיקה,אוהבתמאודספרותיפהוהכיהכי

תקופהזוהייתההתקופההיפהבחייךהייתאישהנאהבת,
אישהמאוהבתפרחתעםהגינהועשיתרקמהשטוב
עשהלך.
ואזפתאוםבליהתראהמופיעההמחלהשקוטעתכל
שמחה.בהתחלהנלחמת,רציתעודקצתחיים.
ברגעשאיבדתתקווהקיבלתהחלטה)כמושתמידקיבלת
אתההחלטותואישלאיכולהיהלך(שאיןמקוםלהמשיך
ולנהלמלחמה.
נפרדתמהחיים,ממשפחתך,מאמנוןומאיתנוהחברים.
אניתמידאזכוראתהביקוריםבביתךכשאביךז"להיה
מוציאאותנומבארטוביהלאוטובוסעלגביסוסועגלה.
אזכוראתהשנהבהגרנויחד.
אתהטיולבטרמפיםלצפון,אתהחורפיםבהםיצאנו
בגשםלהזדנגף.
אזכוראתהנסיעותעםאיציקסואריז"ללויצותלאביב.
אזכור...
יהיזכרךברוך.
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