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 דוד אביעוז, פוטו יוסי את עוזי: צילום שער



 "שביל החיים"
 ל"מילר ז לייפרש הנדבנית רחל "ע



י ל י ז ר ב י  א ו פ ר ה ז  כ ר מ  ב
 ביכולות משמעותית דרך קפיצת שיהווה וכמובן ,לחולים והן

 .ובמודרניזציה בטכנולוגיה ,בשגרה הטיפול
 מיטות 300 עם אולמות לקרקע מתחת השנייה בקומה יכיל הבניין
 .חירום לשעת ודיאליזה חירום לשעת

 עם ומודרני חדש מיון חדר נפתח לקרקע מתחת הראשונה בקומה
 אולמות ,ולילדים למבוגרים וטראומה החייאה חדרי ,עמדות 57

 דימות ומערכת מהלכים מיון ,שוכבים לחולים והשהיה טיפול
 .לחלוטין חדישים וטכנולוגיה מכשור המכילה (רנטגן)
 

 גדולות ,ולילדים למבוגרים נמרץ טיפול מחלקות גם יכיל הבניין
  .ועליזה מרווחת חדשה ילדים ומחלקת ,יותר ומרווחות

  ומשרד הבריאות משרד בסיוע נבנה זה שמבנה לציין חשוב
 זה במבנה .ח"ש מיליון 650 ועלותו ,רבות תרומות בצירוף ,האוצר

 עם מסחר וקומת וכירורגיה לאורתופדיה המחלקות גם מוקמות
  .והמבקרים החולים לרווחת ומסעדות חנויות

 
 המיון חדר
 ענקית בשורה ומהווה 20.2.2018 בתאריך חגיגי בטקס נפתח

 הרנטגן מכון נפתח ,כן כמו .והמיושן הקטן המיון חדר לעומת
 הראשונה מהשורה חדשים דימות מכשירי המכיל ,והמודרני החדש
 -כ לקלוט שאמור קרקעי התת החולים בית את חנכנו ,וכן בעולם

 שם מופעל ,בשגרה .חירום בשעת ממוגן לאשפוז מיטות 280
 .(מורכבים לחולים דיאליזה בקרוב) פנימי יום אשפוז

 
 ניתוח חדרי
 עשרה הקמת היא ביותר הגדולה הבשורה ,תקציבי מאבק לאחר
 .בארץ ביותר והמשוכללים מהיפים וממוגנים חדשים ניתוח חדרי
 זמני את יקצר וכמובן הניתוחית הטכנולוגיה את שישפר דבר

 .2018 שנת בסוף פתיחה .לניתוחים ההמתנה
 

 תושבים 500,000 -כ של אוכלוסיה משרת ברזילי הרפואי המרכז
 הדמוגרפית ההתפתחות לאור נוספים רבים תושבים לשרת ועתיד

 .באזור הצפויה
  יותר חדיש להיות הצורך עם הזמן כל מתמודד החולים בית

 המהווה צורך ,החדשניות הטכנולוגיות את ולהדביק יותר ומודרני
 מן בחלק האשפוז ובתנאי בתשתיות מיושן היותו לנוכח אתגר

 .שבו המחלקות
  לאחר עוד ח"ביה את למגן הצורך על הצביעה ישראל ממשלת

 .מעזה הטילים וירי האלימות והתגברות "יצוקה עופרת" מבצע
 עם שנתית רב ותכנית עתק תקציבי דורשת שהתחדשות כמובן
 .לעתיד ראיה

 מתחוללת אשר המרשימה ההתחדשות את בדבריי לשקף רוצה אני
 את לחלוטין תשנה אשר ,העתידית התכנית ואת הרפואי במרכז
 לרווחת ,יותר וטכנולוגי יותר למזמין אותו ותהפוך ח"ביה מראה

 .כאחד והעובדים המטופלים
 והתחדשות בניה לתנופת עדים הרפואי המרכז בשערי הנכנסים כל

 מבטיחה אך ,מסוימת נוחות לאי גורמת שאמנם ,המרכז חלקי בכל
 .החולים לבית יותר טוב עתיד

 הכירורגי הבניין שנקרא ,החדש הבניין בניית את ואתאר אפתח
 .יכיל שהוא השירותים ואת הממוגן

 אנחנו בהן ,חירום בשעות מאוד קשים באתגרים עומד החולים בית
 הנותרים החולים את ולפזר מהחולים חלק לשחרר נדרשים

 שלום ואת שלומם את להבטיח מנת על ,יחסית ממוגנים במקומות
   .בהם המטפל הצוות
 להתמגן  שמתקשות חולים אוכלוסיות לגבי בעיקר נכון הדבר

 קשישים חולים ,יולדות ,ילדים ,ילודים ,פגים כגון ,ולהתנייד
 .מנותחים וחולים וסיעודיים

 
  הממוגן הכירורגי הבניין

 לפצועים הן חירום בשעת ממוגן לטיפול מענה ייתן ונבנה ההולך

04 



                                                                               

 נמרץ טיפול 
 .והמודרני החדש למשכנו ויעבור (מיטות 12) בגודלו יוכפל

 .2018 דצמבר בחודש צפויה פתיחה

 שיקום בניין בניית הנה הבאה הבשורה
 ,לצערי .בחולה הכולל מהטיפול נפרד בלתי חלק מהווה השיקום

  לחולים נוספים ובפתרונות שיקום במיטות  עני הדרום אזור כל
 .והנשמה שיקום להמשך הזקוקים מבוגרים

 בית של המערבי בחלקו ונבנה ההולך החדש השיקום בניין
  לאחר שיקומי לטיפול מיטות 36 בת אשפוז מחלקת יכלול החולים

  6 גם יכיל הוא .ספורט ופגיעות אורתופדים ניתוחים ,מוחי אירוע
 .נגמלו שטרם לחולים מהנשמה וגמילה ממושכת להנשמה מיטות
 ,לב שיקום בתחומי אמבולטורי בסיס על שירותים יציע המרכז
 .בעיסוק וריפוי פיזיותרפיה ,ריאות שיקום

 טיפולים שתעניק טיפולית בריכה הנה זה בבניין הכותרת גולת
  לילדים ולימוד טיפול גם רואה אני רוחי בעיני .הידרותרפיים

  בסוף ויפעל יושלם השיקום שבניין מקווה אני .התפתחות מעוכבי
 .2018 שנת

 ממוגנת פגיה
 .בפגים והטיפול האשפוז תנאי שיפור על חולמים אנו רבות שנים
 .מיגון ובהיעדר חירום בשעת קריטי הדבר כמה עד גם ציינו

 הבריאות משרד) תקציבי פתרון שנמצא לכולנו לבשר שמח אני
 עמדות מספר עם וממוגנת מודרנית ,חדשה פגיה לבניית (ותרומה

 .2019 שנת בתחילת תתחיל בנייתה אשר ,צפיפות ופחות יותר רב
 לעשרת בנוסך ,וממוגנים חדשים לידה חדרי שלושה גם פתחנו
 .הקיימים הלידה חדרי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  חלקן .כולן את מלמנות היריעה שקצרה ,רבות תכניות עוד קיימות
 של בעיצומה נמצאים אנו ספק ללא .2018 -ב להיבנות יתחילו
 ויהפוך צורה ישנה החולים בית במהלכה אשר ,היסטורית תקופה

 המטופלים לרווחת ,וטכנולוגי מודרני ,יותר חדשני ,יותר לנאה
 .המטפלים ולגאוות לרווחת ובוודאי

 

 אני מאחל לציבור הקוראים בריאות  
 ואני בטוח שנוכל להציע  

 חדש עולם טיפולי ואשפוזי 
 ,ומתקדם טכנולוגית

 .למי שחלילה יזדקק לכך

כם ל י ב ש ב ו כם  ל  ,ש

                                              ר  חזי לוי               "ד
 מנהל המרכז הרפואי

גאה בצוות בית החולים אני 
, לילות כימים בטיפולשעושה 

האיכות והבטיחות בהעלאת 
והיערכות לבניה  באפיון וכמובן 

 .החדשיםולמעבר למבנים 
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  אורתופדי, אשפוז לשיקום נוירולוגימחלקת 
 ונשימתי

 ADL  מרחבים מוגנים כולל שני 
(Activities of Daily Living) 

 שירותמשרדים וחדרי , פיזיותרפיה
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 חדרי שירות
 חדרי מכונות וחשמל

פיזיותרפיה וריפוי  , ריאות, לב)מכוני שיקום 
 (בעיסוק

 ברכה טיפולית
 ושונותעזר משרדי 

קומת  
 המרתף

קומת  
 קרקע

 קומה
 א 

 
כולל אולם טיפול  

שיקום  ' מח, אמבולטורי
,  ריפוי בעיסוק, ואשפוז

 .כושר למוגבליםחדר 
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מיון  , מיון כירורגי, מיון כללי
חדרי , ילדיםמיון , אורתופדי

, טראומה למבוגרים וילדים
:  מכוני דימות, מיון מהלכים

CT ,חדרי , חדרי שיקוףDR ,
 .ואולטראסאונד אנגיוגרפיה

 .מיטות 300-לאשפוז חירום 
אשפוז יום לדיאליזה וחולים  

 .מאושפזים

 .MRI ,US : דימותמכוני 
 .  טיפול נמרץ נשימתי

 .מרכז מערכות סינון ואוורור

  .ניתוחחדרי  10
 .טיפול נמרץ ילדים

 . סטריליתאספקה 
 .ילדיםמחלקת 

 אורתופדיה 
 מחלקות כירורגיות  2-ו

 .קומהאחת בכל 
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  נוכחי תפקיד
 .(2012 מפברואר החל)  ברזילי הרפואי המרכז מנהל

 תארים
    .1981  ינואר (M.D) לרפואה דוקטור
 .1994 מיולי כללית לכירורגיה מומחה

 בחוג המדינה במדעי חיפה אוניברסיטת מטעם מוסמך תואר
 .2002 משנת  המדינה למדעי

  בן אוניברסיטת מטעם בריאות מערכות במנהל מוסמך תואר
 .2010 משנת  גוריון
 .2014 משנת ,גוריון בן באוניברסיטת רפואי למנהל בכיר מרצה

 והשכלה אקדמיים לימודים
 הספר בבית הביולוגית במגמה לימודי את סיימתי 1973 בשנת

 רפואה ללימודי והתקבלתי לוד רמלה לאזור העיוני התיכון
 .האקדמית העתודה במסגרת בירושלים העברית באוניברסיטה

 'האונ ,בהדסה לרפואה ס"בביה רפואה לימודי 1979-1973
 .ירושלים ,העברית

 רופא לתפקידי לצבא חזרה .הרופא אסף החולים בבית 'סטאז 1980
 .בשדה צבאי

 בית א כירורגית במחלקה כללית בכירורגיה התמחות 1989-1985
 ומעבר (אורדע ראובן 'פרופ של בניהולו) הרופא אסף החולים

 .צבאי לתפקיד חזרה .1989 במאי א שלב בחינה
 המחלקה באותה כללית בכירורגיה ההתמחות השלמת 1994-1991

  חזרה .1994 במאי כללית בכירורגיה ב שלב בחינות ומעבר
 .הצפון בפיקוד בכיר צבאי לתפקיד

 .(ATLS) בטראומה מתקדמת בהחיאה מוסמך מדריך  1994
 .(ל"מב) לאומי לביטחון במכללה לימודים 2002-2001

 

 ביטחוני-המדיני בתחום המדינה במדעי שני תואר קבלת 2002
 .חיפה באוניברסיטת החברה למדעי מהפקולטה
 ,בריאות מערכות במנהל שני לתואר לימודים 2010-2008
 .2010 ביוני לתואר וזכאות לימודים סיום .גוריון בן אוניברסיטה

 צבאי כרופא השירות מסלול
 .10 ד"בבה רפואה קציני וקורס 1 ד"בבה קצינים קורס1981

 פעילות זאת במסגרת .931 ל"הנח בגדוד גדודי רופא 1982-1981
  במהלך הגדוד ורופא ג"של מלחמת טרום הביטחון ברצועת
 .לבירות והכניסה ג"של מלחמת

  ,דאמור ,צידון באזור 769 בחטיבה חטיבתי רופא 1983-1982
 .השוף והרי יזין'ג

  בינואר ,מכן לאחר .10 ד"בבה רפואה קציני קורס מפקד 1984
 חודשים 4 למשך (ם"פו) קצר ומטה פיקוד בקורס חניך 1988

 .בגלילות
 .91 באוגדה האוגדתי הרפואה קצין  1991-1989

 לפליטי לסיוע הרפואה חיל במשלחת השתתפות 1994 קיץ
 .ברואנדה והטבח המלחמה

 .בקוסובו לפליטים הסיוע משלחת מפקד 1999
   .(צפון פ"מר) הצפון פיקוד של הרפואה מפקד 2001-1997
 השני התואר והשלמת לאומי לביטחון במכללה חניך 2002-2001

 .המדינה במדעי
 .הראשי הרפואה כקצין תפקידי את התחלתי 2003 ממאי החל

 .ראשי רפואה קצין תפקיד סיום  2007 בספטמבר
  במשרד בכיר ל"כסמנכ תפקיד תחילת 2007 מדצמבר החל

 .הרפואה מנהל וראש הבריאות
 .הקבע מצבא פרישה 2008 מאי

 .הבריאות במשרד הרפואה מנהל ראש תפקיד סיום 2012 ינואר
 .ברזילי הרפואי המרכז מנהל 2012 מפברואר החל

  

     ר חזי לוי  "ד( 'מיל)ל "תא
 המרכז הרפואימנהל 

 הטלפון שלנו

08-6745600 
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 איילת קדר' גב
 דוברת המרכז

 ד אייל קרני"עו
 יועץ משפטי

 לימור שיימן' גב
 מנהלת מערך הסיעוד

 עזריאלח איילת "רו
 מנהלת כספים

 ניצה כהן' גב
 מנהלת משאבי אנוש

 צחי כהן ר"מג
 מנהל אדמיניסטרטיבי

 לובלר רון "ד
 סגן מנהל המרכז

 יניב שרר' פרופ
 סגן מנהל המרכז

 מר איתן כהן
 מנהל קרן מחקרים 

 רפואיים

 ר חזי לוי"ד
 מנהל המרכז

 מזל באבא' גב
 עוזרת למנהל המרכז

 חברי



 ,(ומקצועית ביולוגית) ברזילי הרפואי המרכז ילידת ,שיימן לימור

 לסיעוד בכירה מורה בעברה .2012 משנת במרכז הסיעוד מנהלת

 במחלקות אחראית אחות ,לסיעוד הסמכה מחזורי ומרכזת

 כללית אחות ,ניתוח חדר ,דם וכלי כללית כירורגיה ,אורתופדיה

   .הסיעוד בהנהלת ומפקחת

 בחוג ,בהצטיינות ושני ,יתרה בהצטיינות ראשון תואר בוגרת

 .אביב תל אוניברסיטת לסיעוד

 .הבריאות במערכת סיכונים מנהלי להכשרת מסלול בוגרת

 .2016 בשנת בסיעוד ארצית ומדיניות במנהל התמחות סיימה

 ראשית לאחות "כלליים חולים בתי מייעץ פורום"ב פעילה חברה

 .ארצית

   ניהולי "מאמין אני"

 וחדוות הנאה ,סיפוק להשגת התנאים את ולייצר לאות ללא לפעול

 רמה ולממש ולהתפתח להמשיך שיוכל מנת על ,הצוות של עשיה

   .מקצוענות של גבוהה

 לימור שיימן         ' גב
 מנהלת מערך הסיעוד

 הטלפון שלנו

08-6745800 
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 רווחת .הסיעודית העשיה של המרכז הם ויקיריהם המטופלים
  בכל הסיעודית העשיה קשת מושתתת עליו יסוד ערך היא המטופל

   .התחומים
 

 המשמעותיים האחרים ושל המטופל של זכותם את מוקירים אנו
 כבוד שמירת תוך ובטוחים איכותיים וטיפול שירות לקבל ,עבורו
 אנו .המקצועי האתי והקוד החוק פי על החולה וזכויות האדם

 מהלכים ולהובלת המטופל בריאות לקידום לפעול מחויבים
 .הקהילה ושל הפרט של מיטבית בריאות להשגת

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  המחקר וקידום התחדשות ,ללמידה מחויבות ,מקצועית אוטונומיה
 דמות מהווה האחות .ואיכותית בטוחה סיעודית לעשיה ערובה הם

  לבין המטופל בין במפגש מקשרת וחוליה מרכזית מקצועית
 האחות תפקיד ,מכאן .ח"לביה ומחוץ בתוך ,בו בטיפול המעורבים

 התערבויות ,בהתאם ולשנות להעריך ,ליישם ,לתכנן ,לאמוד
 המטופל של צפויות בריאות ולבעיות לצרכים ומוכוונות ממוקדות

 .ככלל מטופלים אוכלוסיות ושל ,כפרט
 

 .תפקידה למימוש תנאי הוא האחות של המקצועית היכולת מיצוי
 תחושת חיזוק ,והאחיות האחים וטיפוח פיתוח כי מאמינים אנו כך

 ותפיסת ח"ביה חזון עם והזדהותם שייכותם ,הרצון שביעות
  .החזון והגשמת הליבה יעדי להשגת הבסיס הם ,עולמם

 
 והאחים האחיות של והפרויקטים הפעילויות בכלל בהתבוננות

 ומהרמה מהאיכות ,מההיקף גאווה תחושת צפה ,בברזילי
   .הגבוהה המקצועית

טובת  עינינו לנגד עומדות , מעל לכל"

,  המטופלים והאנשים היקרים להם
המרכז  וטובת טובת המטפלים בהם 

 "ברזיליהרפואי 

 אחיות 85% מתוכם .סיעוד עובדי 850 -כ ברזילי הרפואי במרכז
 67% והאחים האחיות מבין .טיפול מסייעי 15%-ו ואחים

 מעניקים אלה .בסיסית על הכשרה בוגרי מהם 60%-וכ ,אקדמאיים
  למטופלים ובטוח איכותי ,חומל ,אנושי ,מקצועי טיפול

 של האמבולטוריים והשירותים המחלקות בכל ולמשפחותיהם
 .המרכז

 
  בהובלת פעילים שותפים ,ברזילי הרפואי במרכז והאחים האחיות

 במגוון ,ואיכותיים בטוחים בריאות שירותי למתן תהליכים
 בצמתים נמצאים הם .האמבולטוריים והשירותים המחלקות

 .ולצידם המטופלים עם קליניים תפקידים וממלאים מרכזיים
 ,תחומים להובלת רוחב ותפקידי צוות ניהול בתפקידי גם משמשים

 ,אקרדיטציה ,איכות ,מקצועי פיתוח ,סיעודי אדם כוח ניהול כגון
 ,סוכרת מתאמות ,טיפול בטיחות ,זיהומים מניעת ,וחדשנות מחקר

 .ועוד כאב ,פצע
 

 מכוונים בברזילי והאחיות האחים ,המרכז לחזון בהלימה
 של הבריאות לצרכי ומותאמת בטוחה ,איכותית בעשיה למצוינות
 של המקצועית היכולת מיצוי תוך זאת .הקהילה ושל המטופל

 האנושית הגישה שימור ,והמקצועית האישית התפתחותה ,האחות
 ,מתמדת למידה באמצעות מושג זה כל .אדם לכל והכבוד

  תוך ,ומחשוב חדשות טכנולוגיות ,בידע מושכל שימוש ,התחדשות
 הגורמים עם פעולה ובשיתוף אדם לכל והכבוד החם הרגש שימור

 .לה ומחוצה במערכת השונים
 

 ובאחים באחיות ותומכת מעודדת המרכז הנהלת ,לכך בהמשך
 קלינית מומחיות ,בסיסית על הכשרה ,אקדמיים בלימודים

 ,הקלינית לעשיה הנוגעים וקורסים סדנאות במגוון והשתתפות
  .ולמחקר הניהולית בשדרה להתפתחות

 הקליני וקידומן בפיתוחן ,אחיות ושימור בגיוס רבות משקיעים אנו
 ברצף האחות י"ע הניתן הטיפול איכות בקידום כן כמו .והאקדמי
  למינוף גם ניתן רב דגש .לקהילה ובמעבר באשפוז ,הטיפולי
 בעשיה המטופל בטיחות לשמירת פעולות קידום ,בסיעוד המחקר

  שותפות הגברת ,זיהומים מניעת ,סיכונים ובניהול הסיעודית
 ובקידום החולים בית של הפיננסית האיתנות בחיזוק הסיעוד

  .מחלקתיות לקבוצות המשותפים נבחרים פרויקטים
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 מערך  
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אורתופדיה לטראומה 
אורתופדיית כף יד 
אורתופדיית כתף 
אורתופדיית כף רגל 
אורתופדיית ילדים 
 הירךהחלפת מפרק 
החלפת מפרק הברך 
כירורגיית עמוד שדרה 
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  בישראל מהמובילים ,אורתופדית בכירורגיה מומחה ,דבי רונן ר"ד
  סחוס שחיקת במחלות ובטיפול וברך ירך מפרקי החלפות בתחום

    .(אוסטיאוארטריטיס)
 התמחות ,אביב תל באוניברסיטת לרפואה הספר בית בוגר

 ,אוסטרליה ,סידני ובעיר הרופא אסף החולים בבית אורתופדית
 St. George Hospital.  החולים בבית

 
 מומחה ,מפרקים בהחלפות שנה 15-כ מזה עוסק דבי רונן ר"ד

  ,ברך חצי ,ברך החלפת ,וירך ברך מפרקי להחלפות
 קדמית בגישה ירך החלפת ,ירך מפרק החלפת ,ארטרוסקופיות

 טכנולוגיות בקידום זמנו רוב את משקיע האחרונות בשנים .ועוד
  ההחלמה שיפור ,הרכה לרקמה הנזק להפחתת וטכניקות חדישות
 ,התמחותו .מפרקים החלפות ניתוחי לאחר האשפוז משך וקיצור

  לחזור רבים לחולים מסייעים ,בתחום הרב וניסיונו האנושי יחסו
  בלימודי ולהשתפר ללמוד רבים ולמתמחים ,פעילים לחיים

   .האורתופדיה

 
 

 ריכוז  ביניהם רבים אקדמיים תפקידים ממלא דבי ר"ד
  בן באוניברסיטת לפיזיותרפיסטים האורתופדיה לימודי קורס

 באורתופדיה הארציים ההסמכה  למבחני האחראים בין .גוריון
 .אוסטיאוארטריטיס בנושא הארצי הכינוס ר"יו .בישראל

 לרפואה הספר בבית באורתופדיה בכיר למרצה התמנה ,לאחרונה
  .גוריון בן באוניברסיטת

 
  .ברזילי ח"בבי והירך הברך של בכירורגיה להעשרה הקורס ר"יו

 נציג  .אוסטיאוארטריטיס בנושא האינטרנטי הקורס ראש
  באוסטיאוארטריטיס הטיפול הנחיות כתיבת בוועדת האורתופדים

 למחקר הבין־לאומי באיגוד חבר .(י"הר ידי על שגובשה ועדה)
 ,AAOS, OARSI סחוס ופגיעות אוסטיאוארטריטיס בתחום

 Spine & Journal of ortopaedic מדעיים עת כתבי של סוקר
research. עיקר .התמחותו בתחום מאוד רבים מאמרים פירסם 

 משחיקת הסובלים בחולים הליכה תבניות בחקר עוסקים מחקריו
   .סחוס

 מערך אורתופדיהמנהל  
 הטלפון שלנו  רונן דביר "ד

08-6745631 
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עובד  צוות המחלקה 
יחדיו מתוך רצון  

להביא את השירות  
והמתקדם ביותר הטוב 
 .מטופליולקהל 
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 מערךפעילות 
 אורתופדיה 

 מהמחלקות היא ברזילי החולים בית של האורתופדית המחלקה
 .בארץ המובילות

 ,בקהילה היטב נטועים להיות דגלנו על חרטנו מובילה כמחלקה
 .הרפואית החדשנות בחזית ולהיות רופאים של חדש דור לחנך

 בחדשנות מתגאה ברזילי ח"ביה וירך ברך – מפרקים החלפות

 הניתוחים את .וירך ברך מפרקי החלפת בניתוחי ובמקצוענות
 סגן ,לובובסקי עמרי ר"ד ,המחלקה מנהל ,דבי רונן ר"ד מובילים

  מנהל ,דבי דן ר"וד ,ירך לניתוחי השירות ומנהל המחלקה מנהל
  .ברך יחידת

 ניתוחי .וקדמה חדשנות לישראל שהביאה ,מאוד מנוסה יחידה
 גישה הנה שרירים ניתוק ללא קדמית בגישה מפרק החלפת

 מגבלות וללא מהיר לתפקוד וחזרה קל שיקום המאפשרת
  בעזרת מבוצעים הניתוחים .הניתוח לאחר שהן כל תפקודיות

 ניתוחית גישה המאפשרת ייחודית ניתוחים ומיטת חדשני מכשור
  .בטוחה

  צוואר בשברי גם שלמות מפרקים החלפות מבצעת היחידה ,כן כמו
 של גבוהה יציבות המאפשר כפול אגני בתותב שימור תוך ירך

 שיקום המאפשר ,השלישי הגיל לאוכלוסיית בהליכה המפרק
 שליטה ומשלב חדשני הינו זה טיפול .יותר טובה מטופל וחווית
  .ולאחריו הניתוח סביב הכאב ונטרול

 ומשתלים ניתוחית בטכניקה המחלקה חלוצה האחרונים בחודשים
 בהחלפה גם ,הברך של הטבעית התנועתיות את המחקים ייחודיים

   .הברך של שלמה

 שייקה ר"ד בראשות אורתופדית לטראומה השירות
 קרב בפציעות רב ניסיון שצברה יחידה גרינברג דן ר"וד בנדיקט

 פגיעות של מאוחרים וסיבוכים שברים תיקון כולל דרכים ותאונות
   .בגפיים

 בפציעות בטיפול שרכשה העשיר בניסיון הוא היחידה של ייחודה
    .עזה רצועת לגבול קרבתה לאור ואזרחים חיילים של מלחמתיות

על דגלנו  חרטנו ,  כמחלקה מובילה"
לחנך  , להיות נטועים היטב בקהילה

דור חדש של רופאים ולהיות בחזית  
 "הרפואיתהחדשנות 

22 



              אטון אהוד ר"ד בראשות הכתף של כירורגיה
 של מאוד רחב מגווןב בטיפול עוסקת הכתף כירורגיית של היחידה
 ופגיעות חוזרות פריקות ,קפואה כתף כולל הכתף סביב פגיעות

 כתף החלפת ניתוחי היחידה מבצעת כן כמו .הכתף סביב גידים
 של שחיקה עם בחולים ויותר יותר לפופולרי ההופך ניתוח .הפוכה
  כתף לניתוחי היחידה של ייחודה .קשה טראומה לאחר או המפרק

 .אלה מורכבים ניתוחים בביצוע שצברה העשיר בניסיון הוא
   .ובעולם בארץ זו שיטה ללמד תדיר באופן מוזמנת היחידה

  מיכאל ר"וד פרידמן גיא ר"ד בראשות רגל כף כירורגיית
 המחלקה מטפלת ,הרגל כף של הכירורגיה בתחום ליפשיץ

 מרגל הסובלים ונוער ילדים זה ובכלל ,הגילאים מכל בחולים
 ניתוח שעוברים ,רצועות חולשת רקע על (flat foot) שטוחה
 .חדשני בורג בעזרת הרגל כף של הקשת לשחזור

  לתיקון פולשנית זעיר בגישה ניתוחים בארץ מובילה המחלקה
  ,mica הנקראת חדשנית בשיטה ,ואלגוס הלוקס מסוג עיוות

 או הרגל בכף מולדים עיוותים לתיקון מורכבים ניתוחים ומבצעת
 .גידים חולשות רקע על נרכשים עיוותים

          אנדרחנוב אנדרי ר"ד בראשות יד כף כירורגיית
 להחלפת ניתוחים המחלקה מובילה ,היד כף של הכירורגיה בתחום
  ללא למחלה זו תופעה נחשבה היום עד .האגודל בבסיס המפרק
 מוחלף בו מצרפת שיובאה בשיטה ניתוחים מבוצעים וכעת פתרון

  היחידה כן כמו .הירך פרק להחלפת בדומה בתותב השחוק המפרק
  סביב שברים של ושחזור שונים מסוגים גידים בפגיעות עוסקת
 נמצאת יד כף לניתוחי היחידה של עבודתה .היד וכף היד שורש

 החולים בבית בעיסוק לריפוי היחידה עם יומי ויום מלא בתאום
 .בישראל הטובות ועיסוק הריפוי מיחידות אחת ,ברזילי

    ברוב'דז רוסטם ר"ד בראשות שדרה עמוד כירורגיית
 לטיפול ניתוחים המחלקה מבצעת השדרה עמוד ניתוחי בתחום
   פריצת או ,השדרה תעלת של מהצרות הסובלים כרוניים בחולים

 

  שברים או טראומה רקע על בחולים שברים בתיקון וכן דיסק
 (ובלון צמנט) דבק הזרקת בעזרת בקשישים רוטיים-אוסטאופ

  ששייכת חדשנות הרפואי למרכז הביאה היחידה .הכאב על להקלה
  .שדרה עמוד ניתוחי של הבא לדור

 יצאו היחידה של רופאים .פולשניים זעיר בניתוחים מדובר
 תחום המובילים המרכזים באחד ל"בחו זה בתחום ארוכה להכשרה

  מיקרוסקופ כולל מתקדם ציוד רכש החולים בית כן כמו .בעולם זה
   .זה מסוג ניתוחים ביצוע לשם לייזר וציוד חדיש

              בוקי אלכסנדר ר"ד בראשות ילדים אורתופדיית
 מולדים בעיוותים ומטפל האחרונות בשנים שנפתח חדש שירות
 של ייחודה .וילדים ילודים בקרב שלד ופגיעות שברים ותיקון

  פעולה שיתוף תוך לילדים ומקצועית מחבקת בגישה הוא היחידה
     .החולים בית של הילדים מחלקת עם מלא

 

 

 המתמחים ,מתמחים הדרכת בתחום מובילה המחלקה הדרכה

 בתחום .הארציות בבחינות בארץ הטובים לציונים זוכים שלנו
 רופאי עם רציף בקשר המחלקה רופאי נמצאים הקהילה קשרי

 רופאי נותנים אותן בהרצאות גם ביטוי לידי בא זה קשר ,הקהילה
 .בקהילה בעבודה וגם בכנסים ,השונות החולים בקופות המחלקה

  קרוב והכי מתקדם הכי ,אמצעי בלתי שירות במתן מאמינים אנו
 .לקהילה

 .במחלקה המחקר תחום את מוביל ,לובובסקי עמרי ר"ד מחקרים

 מכון עם פ"בשת המבוצעים המחקרים באחד  זכה אף זו במסגרת
 חוקר בתואר זכה בנוסף .הראשי מהמדען קמין למענק ,ויצמן

 חוקרים מנחים אטון ר"וד לובובסקי ר"ד .2017 לשנת מצטיין
 תוך ,ובסיסי קליני במחקר השתתפותם ומעודדים רבים צעירים

 .לו ומחוצה מהמרכז חוקרים עם פ"שת

   תחום
 האקדמיה
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 מערך  
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טיפול נמרץ לב 
אקו לב 
אלקטרופיזיולוגיה 
שיקום לב 
 התערבותיתלקרדיולוגיה היחידה  

 (צנתורים)
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 התמחויות
   .ש"ב ,בנגב גוריון בן באוניברסיטת M.D  לרפואה ס"ביה בוגר

 .ש"ב "סורוקה" הרפואי במרכז 'סטאז 1990-1989
 .ברזילי הרפואי המרכז ,פנימית ברפואה התמחות 1994-1991
 לב מחלות למניעת  במרכז  לחץ־דם ביתר התמחות 1995-1991

 .ברזילי הרפואי במרכז  דם וכלי
  "ברזילי" הרפואי במרכז בקרדיולוגיה התמחות 1999-1996

 .ש"ב "סורוקה" הרפואי ובמרכז  באשקלון
   ,פולשנית לא ובקרדיולוגיה באקוקרדיוגרפיה התמחות 2004-2003

 של Massachusetts General Hospital הרפואי המרכז
      .ב"ארה ,בוסטון ,Harvard אוניברסיטת

  פרופסורים למינוי העליונה הוועדה וחבר המניין מן 'פרופ 2013 -מ
                         .גוריון בן באוניברסיטת

 מקצועיים תפקידים
 באיגוד וסקולרית־קרדיו ומניעה לאפידמיולוגיה החוג ר"יו

 בארץ ומוביל (2012-2009 נבחר תפקיד) לישראל הקרדיולוגי
  העברת .לב מחלות לאבחון ממד אקו־תלת נושא את ובעולם
 כלליים לקרדיולוגים ל"ובחו בארץ הללו הנושאים בשני קורסים

 .באקו־לב המומחים ולקרדיולוגים
   .־לאומיןוהבי הארצי ובמישור ח"בביה נרחבת אקדמית פעילות

 פרסים
 לרפואה ובפקולטה אשקלון רוטרי מצטיין סטודנט 1985

 .ש"ב באוניברסיטת
 Good -ב בפנסילבניה לאלקטיב נבחר ,מצטיין סטודנט 1986

Samaritan Hospital.  

 מצטיין ובוגר בקהילה להתנדבות הבריאות משרד פרס 1988
 .ש"ב באוניברסיטת לרפואה הפקולטה של לקהילה  בשירות

  י"ע לביצוע  (ב"חל) לבריאות חינוך פרויקט הקמת על ניתן הפרס
 .בארץ והטמעתו ,(ח"פר במסגרת) וסיעוד לרפואה סטודנטים
 .היום עד ונמשך ארצי הפרויקט

  של בתחום מצטיינת עבודה על בישראל ד"ליל החברה פרס 1994
 .לב חולי של צאצאים סיכון
 -ל MERK למלגת הקרדיולוגי האיגוד י"ע בחירה 2003

Fellowship ב"בארה. 
 המרצים ארגון - Paul Dudley White Societyל קבלה 2004

 המחלקה מטעם Harvard אוניברסיטת של היוקרתי
 Massachusetts  General Hospital -ב הקרדיולוגית

      .ב"ארה ,בבוסטון
 .ברזילי הרפואי במרכז מצטיין רופא 2009
 השני המחקר בכינוס בהצגה המצטיינת העבודה פרס 2016

 .אביב תל ,מכבי ,באסותא
  בכנס ,בישראל לקרדיולוגיה מיוחדת תרומה על מלצר פרס 2016

 .2016 באפריל 12-13 השנתי הקרדיולוגי האיגוד
 

 המדעית בעיתונות מדעיים פרסומים 80-מ למעלה יוספי 'לפרופ
 .לאומית־הבין

 
  

  

 הטלפון שלנו

 חיים יוספי' פרופ 08-6745870
 המערך הקרדיולוגימנהל  

 כותב ועורך הספר המוביל בעולם כיום באקו תלת ממד
Principles Of  Practical Three-Dimensional 

Echocardiography   

  פורבסהיוקרתית של מגזין נכנס לרשימה  2017

 "2017הטובים לשנת הרופאים "
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 לקרדיולוגיה   היחידה
 (צנתורים) התערבותית

  רפואה לימודי 
  .איטליה Padova, בית הספר לרפואה

  התמחויות
  .מומחה לרפואה פנימית

 .הלבמומחה למחלות 
   . לב לצנתורימומחה 

  תפקידים 
הרפואי במרכז  התערבותיתהיחידה לקרדיולוגיה מנהל 

  .באשקלון" ברזילי"
  .באר שבע, בן גוריוןבפקולטה לרפואה באוניברסיטת מרצה 

  השתלמות
 .יורק־ניו Maimonidesהחולים לב בבית  צנתורי

 
 צנתורים דהיינו ,פולשני וטיפול באבחון עוסקת היחידה

 לחולים צנתורים מתבצעים ביחידה .וטיפוליים אבחוניים
 לחולים דחופים וצנתורים ,והמאושפזים האמבולטוריים

  במחלקה  קבלתם עם מיד הלב שריר אוטם של החד בשלב
 והתקנת חסומים עורקים של פתיחה כולל ,דחופה לרפואה
 וציוד חדישות בטכנולוגיות שימוש נעשה ביחידה .תומכנים
  .מתקדם
 המובילות לאחת לצנתורים היחידה הפכה האחרונות בשנים

  היותר לכל דקות 90 תוך ,דחוף בצנתור ישראל במדינת
 .רבים חיים להציל ובכך ,חריף אוטם עם חולה מהגעת

 היחידהמנהל  
 עפרי'מאל ג'ר ג"ד

   08-6745018:  שלנו הטלפון 

  לב מחלות של ומניעה טיפול ,באבחון עוסק הקרדיולוגי המערך
 נעשה לב במחלות הטיפול .ואמבולטוריים מאושפזים בחולים

 .הכרוני ובשלב החד בשלב

 
 

 פעילות

  פולשנית לא לקרדיולוגיה היחידה
   (ממדי תלת לב אקו)

 רךהמע מנהל ,יוספי חיים 'פרופ של בראשותו
  מטרה מתוך הלב של הדמיה בדיקות מבצעת לב לאקו היחידה
 נרכשים או מולדים פגמים לאיתור ותפקודו הלב מבנה את לבדוק

  וכלי הלב מחיצות ,העליות ,הלב חדרי :הלב של המבנית במערכת
 ,(7EPIQ) בעולם מהמתקדמים מכשור ביחידה .הגדולים הדם

  לאקו הייחודית הבדיקה באמצעות הלב של הדמיה בדיקות לביצוע
 השיטה וממטמיעי בה לשימוש בארץ מהראשונים שהיא ממד תלת

 .בארץ
 

 :כוללות ביחידה המבוצעות הבדיקות
 המשתמשת בטוחה אבחנתית בדיקה חיצונית אקוקרדיוגרפיה בדיקת

 .אמת בזמן הלב של דימות ליצור קול בגלי
 עם אקוקרדיוגרפיה משלבת הבדיקה במאמץ אקוקרדיוגרפיה בדיקת

  המאמץ אפקט השגת באמצעות או מסלול גבי על מאמץ בדיקת
 .(דובוטמין הנקראת) תרופה באמצעות  או גופני מאמץ י"ע

 השונים לחלקים הדם אספקת על מידע קבלת מאפשרת הבדיקה
  .מאמץ בעת הריאתי והלחץ הלב מסתמי תפקוד ועל הלב שריר של

  דרך הלב הדגמת מאפשרת הבדיקה TEE הושט דרך אקו בדיקת

 פרטים לבחון אפשרות תוך ,טובה ובאיכות קצר ממרחק הוושט
 הלב מסתמי של מדויקות מדידות מבוצעות זו בבדיקה .נוספים

 .שונים לב ניתוחי לפני
 השתלת לאחר  לשכתי דו בקוצב הלב תפקוד של (התאמה) אופטימליזציה

  ביחידה המתבצע (CRTD) משוכלל לשכתי דו קוצב
 של התאמה לביצוע מהמטופלים חלק יגיעו ,לאלקטרופיזיולוגיה

 של שונים זמן מרווחי נבדקים הפעולה במהלך .הלב שריר תפקוד
  מימד  תלת באקו שבו הזמן מרווח ונבחר והחדרים העליות קיצוב
 .מקסימלית הלב ותפוקת ביותר הטובה היא הלב שפעולת רואים
 המטופלים של הסימפטומים את מאוד לשפר יכולה זו פעולה
 .המשוכלל הקוצב הושתל שבהם

 הלב בדיקות מתבצעות ל"הנ הבדיקות בכל מימד תלת אקו

  ביותר המתקדמת האבחון בדיקת זוהי .ממדי תלת אקו באמצעות
  מועט שנים מספר קיימת זו חדישה טכנולוגיה .מסוגה בעולם

 ח"בביה עיקריה את למד ,היחידה מנהל ,יוספי 'פרופ ולמעשה
  ואחד מוביל להיות והפך ב"ארה ,שבבוסטון (MGH) וסטס'מסצ

 בארצות לנושא כמדריך גם היום עד משמש הוא .בעולם מחלוציה
 ממקומות מטופלים נשלחים היחידה אל .בארץ ומיישמה שונות
 באים צוות ואנשי רופאים וכן הבדיקה את לבצע מ"ע בארץ שונים

 .בה להשתלם הארץ מרחבי

ועם קרינה  , אנו שמחים לבשר שנקנו מכשירי צנתור חדשים מהשורה הראשונה
אנו בעיצומו של  , כעת. הצינתוריםהן למכון אלקטרופיזיולוגיה והן למכון , נמוכה

 27 .לרבות חדר התאוששות חדיש ומסביר פנים, בינוי מחדש של שני המכונים



 היחידהמנהל  
 חלמייזרר ולדימיר "ד

 
 וקרדיולוגיה פנימית ברפואה התמחות סיים חלמייזר ר"ד

  בתחום התמחה מכן ולאחר "ברזילי" החולים בבית
 Sunny Brook החולים בבית לב וקוצבי אלקטרופיזיולוגיה

 .שנתיים במשך ,שבטורונטו
 אבלציות מבצע ולדימיר ר"ד ,ביחידה לפעילותו בנוסף

  .העולם ברחבי שונות במדינות חדריים־דו קוצבים והשתלות
 לרופאים ,מסובכים במקרים לטיפול קורסים מפעילה היחידה
 .העולם מרחבי

 
 

  ר"ד י"ע 2005 בשנת הוקמה וקוצבים קצב להפרעות היחידה
 טכנולוגי בטיפול מובילה למחלקה והפכה חלמייזר ולדימיר
 פועלת היא 2007 משנת .הקצב הפרעות סוגי בכל מתקדם

 .הקרדיולוגי במערך האגפים מכלול בתוך ועצמאי נפרד כגוף
 .ביותר החדיש המכשור י"ע מתבצעת הפולשנית הפעילות

 בהפרעות לטיפול ארצי למרכז היחידה הפכה השנים במשך
 .חדריים־דו בעיקר ,לב קוצבי והשתלות הלב קצב

  ודפיברילטורים קוצבים בהשתלות הנה היחידה של המומחיות
  היחידה .פרוזדורים פירפור של ואבלציות ,חדריים־דו

 בשם חדשות טכנולוגיות בעלי לב בקוצבי משתמשת
MICRA.   

 

  למערכת הקשורות הבעיות במכלול מטפלים אנו ביחידה
 :כולל ,הלב של החשמלית ההולכה

קצב הפרעות עם בחולים טיפול לגבי וייעוץ טיפול 
וקוצבים דפיברילטורים ,קוצבים השתלות ניתוחי  

 CRTD/CRTP)) חדריים־דו
שונות קצב הפרעות של (אבלציות /צריבות) צנתורים, 

SVT וחדרית עלייתית טכיקרדיה ,פרוזדורים פירפור,  
 .ביותר והחדשניים המתקדמים באמצעים

  

 היחידה
 (קוצבים)לאלקטרופיזיולוגיה 

   08-6745608:  שלנו הטלפון 

 היחידה
 לטיפול נמרץ לב

 אוניברסיטת ,M.D רפואה לימודי בוגר שליאכובר 'דר
 .באוקראינה ק'דונייצ

   .2002 בשנת ברזילי רפואי במרכז בפנימית התמחות סיים
 .2004 בשנת ,ברזילי רפואי במרכז בקרדיולוגיה התמחות סיים

 .2015 משנת לב נמרץ לטיפול יחידה מנהל
  מתמחים בהוראת ,וכן ,לרפואה סטודנטים בהוראת עוסק

 .ובקרדיולוגיה בפנימית
 
 
 

 הסובלים וחולים ,חד לב התקף עם חולים מתאשפזים ביחידה
 כגון ,קפדני ומעקב ניטור מחייבים אשר הלב בתפקוד מבעיות
   .יציבה בלתי תעוקה או לב ספיקת אי ,קצב הפרעות

  לאחר ,טיפולי לב צנתור לאחר חולים  מאושפזים ,כן כמו
  ההולכה מערכת בדיקת) הלב של אלקטרופיזיולוגית בדיקה

  בקצב הפרעות להפסקת רדיו בגלי וטיפול (הלב של החשמלית
  מפעם או קוצב הושתל בגופם אשר מטופלים ,הלב

  .חשמלי קצב להיפוך הזקוקים וחולים (דפיברילטור)
  על דגש מושם ,המחלה של החד בשלב ההתמודדות לאחר
 נזקים להקטין במטרה הסיכון בגורמי וטיפול זיהוי ,איתור

  מתחילים ,ביחידה האשפוז במהלך .בעתיד אפשריים נוספים
 להתאושש להם לאפשר כדי הדרגתי שיקום בתהליך החולים
 החולים מוזמנים ,השחרור לאחר .השגרתיים לחייהם ולחזור

 צוות בהדרכת לב חולי לשיקום במכון התהליך להמשך
   .מקצועי
  המערך רופאי כל עם מלא בתיאום עובד הרפואי הצוות

 ביותר המומלץ הטיפול לקביעת החולים בבית הקרדיולוגי
  המטופלים כל אודות קליני דיון נערך יום מדי .למאושפזים
  של השונים מהתחומים רופאים בהשתתפות המאושפזים

 .הצורך פי על אחרים מתחומים ומומחים הקרדיולוגיה

  

 

 

 היחידהמנהל  
 ר ולדימיר שליאכובר"ד

   08-6745870:  שלנו הטלפון 
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 לרפואה הספר בית ,M.D רפואה לימודי בוגר ,ברודקין ר"ד
 .המועצות ברית ,"ויטפסק"

 במרכז הקרדיולוגי במערך התמחה 1999-1993 השנים בין
 ,פולשנית הלא הקרדיולוגיה בתחומי ברזילי הרפואי

  ביחידה וקרדיולוגיה לב חולי שיקום ,גרעינית קרדיולוגיה
   .לב נמרץ לטיפול

 במערך בכירים תפקידים בעל ברודקין בוריס ר"ד ,כיום 
הגרעינית הרפואה במכון גרעינית קרדיולוגיה אחראי. 
לב חולי שיקום אחראי. 
אקו־לב ביחידת קרדיולוג. 
הקרדיולוגי במערך יועץ קרדיולוג. 

 ל"הבינ המדעית בעיתונות פרסומים ברודקין ר"לד
 .בעולם המובילה

  מכון
 הלבשיקום 

 יחידת
 קרדיולוגיה

 מנהל היחידה
 שקלובסקיויטלי ר "ד

   08-6745870:  שלנו הטלפון 

 

  קריית ,אשדוד ,אשקלון את הכולל נרחב אזור משרת המכון
 המטופלים .הסביבה ויישובי וקיבוצי גת קריית ,מלאכי
   .שבועיים אימונים שני הכוללת שנתית לתכנית זכאים
  תכנית על האחראי קסטל צור מר ,מאמץ פיזיולוג במכון
 ,קרדיולוגים גם כן וכמו ,מטופל לכל אישית לב שיקום
 תוך נעשית העבודה .כושר ומאמני מזכירה ,תזונאית ,אחות
 .מטופל לכל ומקצועי אישי יחס על דגש

 .אישי ציוד ואחסון מלתחות ,משוכלל מכשור יש במכון
  וסיבולת כוח ,אירובית לפעילות מותאמים המכשירים

  דופק) ניטור מכשירי ,החיאה עגלת במקום קיימת .שרירים
  ימי מארגן המכון .ושקילה דם לחץ למדידת ציוד ,(ג"ואק

 .למטופלים והרצאות גיבוש וערבי הים בחוף גופנית פעילות
 הנבנה החדש השיקום למרכז לעבור עתיד הלב שיקום מכון

  הזקוקים לב מטופלי של נרחבת קבלה לשם ,בברזילי
 .ביותר הטוב במכשור ,לשיקום

 המכוןמנהל  
 ברודקיןבוריס ר "ד

   08-6745554:  שלנו הטלפון 

 מכון
 שיקום הלב  

 

  ביחידה .אשפוז מיטות 10 מונה הקרדיולוגית היחידה
  חירום מצבי לניטור המתקדמים האמצעים כל קיימים
 .לבביים
  הדורשים קרדיאלים במצבים חולים מאושפזים ביחידה

  ,חזה תעוקת ,לב ספיקת אי ,קצב הפרעות :כגון קפדני ניטור
  הלב של חשמלית בדיקה , לב צנתור לאחר ,הלב שריר אוטם

(EPS  אבלציה) קוצב השתלת או. 

 סנט ,M.D לרפואה הצבאית האקדמיה בוגר שקלובסקי 'דר
 .1997  רוסיה ,פיטסבורג

  
 בשנת ברזילי רפואי במרכז בפנימית מומחה - התמחות סיים

2008. 
 ברזילי רפואי במרכז בקרדיולוגיה מומחה - התמחות סיים

 .2013 בשנת
 .הישראלי הפארמדיקים איגוד של כבוד ידיד

 במסגרת ה -ו ,ד ,ב בשנים לרפואה סטודנטים בהוראת עוסק
 .הקליניים הסבבים

 .ובקרדיולוגיה בפנימית מתמחים בהוראת עוסק
 .2014 משנת לקרדיולוגיה היחידה אחראי
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כירורגיית כלי דם 
כירורגיית שד 
כירורגיית פרוקטולוגיה 
 (השמנת יתר) בריאטרייםניתוחים 
 לדרכי מרהכירורגיה לפרוסקופית  ,

 גידולי קיבה ומעיים ,לבלב, כבד
 (הרניות)ניתוחי בקעים 
 דחופה לנפגעי טראומהכירורגיה 
כירורגיית חזה וריאות 
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  תואר ובעל M.D)) בחיפה הטכניון של לרפואה הפקולטה בוגר
 .מדויקים במדעים ראשון

   .2001-1993 השנים בין השרון ח"בבי בכירורגיה התמחות
 

  ח"בבי והלבלב המרה דרכי ,הכבד של בכירורגיה התמחות תת
Paul Brousse, (ביסמוט הנרי 'פרופ) צרפת ,פריז. 

 
בכבד וגרורות כבד גידולי של אבלציה בשיטות השתלמות 

 .באנגליה
בצרפת הכבד של לפרוסקופית בכירורגיה השתלמות. 
והרקטום הגס המעי גידולי של הכירורגיה בתחום השתלמויות,  

 צרפת ,באנגליה חולים בבתי והלפרוסקופית הפתוחה בשיטה
 .ובלגיה

 
 הסרטן של הביולוגיה בתחום מחקר מצוות חלק היה 2001 בשנת

 .ב"ארה ,פילדלפיה ,טמפל באוניברסיטת
  

 האימונולוגיה בתחום המחקר מצוות חלק היה 2003-1999 בשנים
 .רבין רפואי מרכז ,פלסנשטיין רפואי למחקר במרכז הסרטן של

 תחום ומנהל א כירורגית מחלקה מנהל לסגן התמנה 2008 בשנת
 ח"בי של הרפואי במערך ,ולבלב מרה דרכי ,הכבד של הכירורגיה

 .השרון
 ניהול בתחום מדנס לחברת בכיר יועץ היה 2013-2009 בשנים

 .סיכונים
  של לכירורגיה בחוג מצטיין קליני למדריך נבחר 2005 בשנת

 .א"בת לרפואה הפקולטה
 לרפואה הפקולטה של לכירורגיה בחוג למרצה מונה 2008 בשנת

 .א"בת
  החברה מטעם לרופא המופת אות לקבלת מועמד  היה 2011 בשנת

   .ומשפט לרפואה
 .המדעית בעיתונות בעיקר ,פרסומים של שורה אוחנה גיל ר"לד

 ר גיל אוחנה"ד
 הטלפון שלנו המערך הכירורגימנהל  

08-6745656 
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  ,והלבלב המרה דרכי ,הכבד של כירורגיה
 אוחנה גיל ר"ד המערך מנהל
 הכבד של ראשוניים גידולים .לבלב דלקות ,לבלב וגידולי ציסטות
  בדרכי פגיעות ותיקון ,המרה דרכי גידולי ,בכבד בגרורות וטיפול
   .המרה

    התחתונות העיכול דרכי של כירורגיה
  ,הגס המעי של ופוליפים ממאירים גידולים להסרת יתוחיםנ

 .לפרוסקופית ובשיטה פתוחה בשיטה ,הדק והמעי הרקטום
 .המעיים של דלקתיות למחלות לפרוסקופית בגישה ניתוחים
  פי דרך הן ,שיטות במגוון הרקטום של צניחה לתיקון ניתוחים
 .לפרוסקופית בגישה והן הטבעת

 מנהל האגן ורצפת פרוקטולוגיה שירות
 לרנר איגור ר"ד היחידה

 פנימיים בטחורים טיפול כגון הטבעת פי מחלות בכלל טיפול

 בשיטה ניתוח ,מרפאה במסגרת קשירות ,כולל שיטות במגוון

 בשיטת גם כמו ,HAL & RAR – קלה התאוששות עם חדשנית

  פי של בפיסטולה טיפול .המסורתית ובשיטה (Stapler) המכלב

 ציוד בעזרת חדשנית ובשיטה המקובלות בשיטות הטבעת

 של כריתה .הטבעת פי של בסדק טיפול ,(VAAFT) אנדוסקופי

 בשיטה הרקטום של מוקדמים ממאירים וגידולים שפירים פוליפים

  מהחולה מונעת אשר ,(TEM) הטבעת פי דרך פולשנית זעיר

   .יותר מורכב בטן ניתוח
 

 האגן רצפת הפרעות לאבחון בדיקות מבוצעות היחידה במסגרת
 קיים  ,זו במסגרת .טרנסרקטלי ואולטרסאונד אנלית מנומטריה כמו

 המתמחה ופיזיותרפיסטית אורוגינקולוג עם פעולה שיתוף
   .בביופידבק

 
 מנהל העליונות העיכול דרכי של כירורגיה

 כירורגיה של תחומי רב מרכז  מינץ ירון ר"ד היחידה

 של וממאירים שפירים גידולים להסרת ניתוחים ,יתר להשמנת
 בעיית לתיקון ניתוחים גם כמו ,לפרוסקופית בגישה והקיבה הוושט

   .סרעפתי ובקע אכלזיה ,רפלוקס
 

 דימיטרי ר"ד היחידה מנהל הבקע של כירורגיה
 גולדשטיין

 בקע) בקעים של שונים סוגים לתיקון ניתוחיות גישות מגוון
 ובשיטות פתוחה בשיטה (ניתוח בצלקת בקעים ,טבורי ,מפשעתי

  החולה נבדק במסגרתה בקעים מרפאת ח"בבי .לפרוסקופיות
  .האופטימלית התיקון שיטת לו ומותאמת

 

 
 
 

 'פרופ היחידה מנהל ,חזה לכירורגיית יחידה
 ילין אלון

 של ממאירים גידולים להסרת ניתוחים מבוצעים היחידה במסגרת
 עם בחולים ריאה בועיות כריתת .המצר או הריאה מעטפת ,הריאה

 הריאה מעטפות של הדבקה או אויר חזה של חוזרים אירועים
 צריבת י"ע יתר בהזעת טיפול .פלאורליים תפליטים של במקרים

 של מולדות דפורמציות תיקון .טורקוסקופית בגישה צדדית דו עצב
 גם כמו ,הוושט של וממאירים שפירים גידולים כריתת .החזה בית

 רב ניסיון בעל בכיר רופא גם נקלט לאחרונה .ושטי בסעיף טיפול
   .פונומרנקו אולג ר"ד ,וושט בניתוחי

 
 

 דימיטרי ר"ד היחידה מנהל ,הטראומה יחידת
 פדייב
 תאונות נפגעי כולל ,רבים טראומה נפגעי אליו מנקז הרפואי המרכז
 הטראומה בנפגעי הטיפול .מלחמתית וטראומה אלימות ,דרכים
   .שונים בתחומים מומחים מגוון משלב

 
  ר"ד היחידה מנהלת ,דם כלי לכירורגיית יחידה

 אקופניק אינה
  כלי ניתוחי כולל ,וורידיות עורקיות ,דם כלי מחלות במגוון טיפול

 את כוללת היחידה .מנוסה כירורגים צוות י"ע מורכבים דם
   .חרך יפים ר"וד יופה בוריס 'פרופ ,אקופניק אינה ר"ד הרופאים
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 בכירורגיה התמחה .בחיפה הטכניון של לרפואה הפקולטה בוגר
 התמחה 2003-2001 בשנים .השומר תל הרפואי במרכז כללית

 בכירורגיה Imperial College of London -ב באנגליה
  .מתקדמת לפרוסקופית

 .לפרוסקופית בכירורגיה כמומחה שיבא ח"בבי בכיר כרופא עבד
  כולל מגוונים בתחומים העולם ברחבי רבות השתלמויות עבר

 העליונות העיכול דרכי של כירורגיה ,מתקדמת לפרוסקופיה
   .יתר להשמנת וכירורגיה

 המרכז את הקים שם ,השרון ח"בבי עבד 2017-2008 בשנים
 . יתר להשמנת לכירורגיה

  היחידה כמנהל ברזילי הרפואי במרכז עבודתו החל 2017 בשנת
 .בריאטרית לכירורגיה

 

 

 הבריאטרי השירות פעילות תחומי
 הניתוחים סוגי כל מתבצעים הבריאטרי השירות במסגרת

   טבעת הכנסת•
   קיבה שרוול•
   קיבה מעקף•
  אחת השקה עם מעקף•
 

  פועלת ,כן כמו .פולשנית זעיר בשיטה מתבצעים הניתוחים כל
 כוללני ולמעקב ניתוח טרום ובדיקה לאישור מקצועית רב מרפאה

  .הניתוח לאחר
 

 בשנים .ברזילי הרפואי במרכז הכירורגית במחלקה התמחה
 בתחום השתלם ואף השד כירורגית בתחום רבות פועל האחרונות

  .הרופא אסף ח"בביה השד במכון זה

 תחומית רב מרפאה פועלת בו ,בברזילי השד שירות למנהל התמנה
 ,פלסטי כירורג ,רדיולוג ,פתולוג עם מלא פעולה בשיתוף

   .סוציאלית ועובדת שד מתאמת אחות ,אונקולוג

 השד שירות פעילות תחומי
 ,רדיולוג ,אונקולוג של צוות י"ע משולב טיפול מקנה המרכז
 שד מתאמת אחות גם כמו ,פלסטי וכירורג שד כירורג ,פתולוג
 הטיפול תהליך כל במהלך החולות את המלוות סוציאלית ועובדת

 לגילוי שגרתיות שד בדיקות מבוצעות המרכז במסגרת .וההחלמה
  .ואולטרסאונד משוכלל ממוגרף באמצעות השד סרטן של מוקדם

  של וממאירים שפירים גידולים להסרת ניתוחים מבוצעים כן כמו
 סרטן מטופלות אחר טווח ארוך מעקב וכן שד שחזורי כולל ,השד
  .השד

 
 לגילוי במכשיר שימוש נעשה ממאירים שד לגידולי בניתוחים

 בשוליים שלמה כריתה המוודא הכריתה בשולי סרטניים תאים
   .(Margin probe) נקיים

 ליבשיץאיליה ר "ד ירון מינץר "ד
 תחום מנהל   מנהל שירות השד

ניתוחים  
  בריאטריים

 ( השמנת יתר)

מרכז רב תחומי 
לטיפול במחלות  

 השד

 הטלפון שלנו

08-6745207 

 הטלפון שלנו

08-6745460 
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 אנו שמחים לבשר שנקנה מכשור חדש הכולל 
תלת ממד חדישה לניתוחים  מצלמת 

לניתוחים   ,ניתוחיואולטרסאונד תוך לפרוסקופיים 
 .ובחלחולתואבחון פתולוגיה בבטן 



 לרפואה ספר בית בוגר ,פלסטית בכירורגיה מומחה , טליסמן ר"ד
 .1983-1989 השנים בין אביב תל אוניברסיטת סאקלר ש"ע

 אונו קירית ,האקדמית הקריה ,משפטים לימודי 2010 - 2008
LLB.    

 קליני ניסיון
  .הרופא אסף החולים בית - 'סטאז   1989 -1990
   .קפלן חולים ובית כ"ע הדסה - התמחות  1991 -1994
 .ב"ארה יורק ניו ,יורק ניו אוניברסיטת  1994 -1996

 השתלמות
1996-1997 MCW מקסילו-קרניו כירורגיה ,ב"ארה ויסקונסין-

   .פציאלית

 ומינויים תפקידים
 .השומר תל שיבא , פלסטית לכירורגיה 'מח ,בכיר רופא1997- 2002
   .אביב תל אסתטיקה כללית רפואי מנהל ,בכיר רופא 2005 - 2008
 .כללית ח"קופ ,א"ת מחוז פלסטית כירורגיה ,בכיר רופא 2008 -2017

 קליני ומחקר מיוחדים התעניינות תחומים 
 ,מולדים מומים על בדגש צוואר ראש גולגולת משחזרת כירורגיה•

MTF, ממאירים גידולים. 
 .מניעתי וטיפול שד משחזרת כירורגיה•
 .אסתטית כירורגיה•
   .וסינטטיים גזע תאי ,אוטולוגיים עצם תחליפי מחקר•
  גיל סימני למניעת ניתוח ותחליפי הפעלה כוחות של מחקר•

   .אקסוגניים

 ,שיקום ,טיפול ,באבחון עוסקים ,קליני ניסיון עתירי היחידה רופאי
 שיחזוריות בעיות מגוון עם במטופלים ותמיכה לווי ,מעקב

   .הגילאים מכל ואסתטיות
 

  מטפלים פלסטית לכירורגיה היחידה במסגרת
 :וביניהן שיחזוריות בעיות במגוון

 .גידולים כריתת לאחר העמוקות וברקמות בעור פגמים•
  או בשפה שסעים ,ובצוואר בראש ,בגולגולת מולדים מומים•

 .וגפיים גוף ,בחיך
 .ניווניות מחלות בעקבות בגוף ים/איבר השתנות•
 .ומניעתיים טיפוליים שד שחזורי שלבי כל•
 .רפואית חזה הקטנת•
    .במשקל מאסיבית ירידה לאחר עור עודפי כריתת•
   .במיגרנות לטיפול כלוא עצב שחרור•
     .MTF בהליך פנים נישוי•
   .FTM ניתוחי•
 .כוויות של וניתוח טיפול•
 .ריפוי קשיי פצעים•
  במיקומים סרטניים עור בגידולי לטיפול MOHS מוהז ניתוחי•

   .אסטרטגיים
 ,חזה הגדלת ,אף ניתוחי :כגון וקוסמטית אסתטית כירורגיה •

 ,וצוואר פנים מתיחת ,אוזניים הצמדת ,עפעפיים ,שומן שאיבות
   .ועוד אסתטית בטן מתיחת

  
  

 טליסמןר רן "ד
 הטלפון שלנו היחידהמנהל  

08-6745239 
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 היחידה
   לכירורגיה

 פלסטית



 מיכאל שלמןר "ד
 הטלפון שלנו אשפוז יום כירורגימנהל  

08-6745514 
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 .רוסיה ,חברובסק ,לרפואה הספר בית ,לרפואה ר"ד -1985•
  שנים 30 -מ למעלה של עבודה ניסיון בעל מרדים רופא•

 .מפותחות עבודה ומיומנויות
  הרדמה) ואזורית כללית הרדמה של שונות בטכניקות מומחה•

 peripheral nerve blocks  ,קאודלית ,ספינלית ,אפידורלית
 .ועוד

 .וילדים טראומה ,מילדותית בהרדמת מומחה•
 .נמרץ טיפול וביחידת ניתוח בחדר גבוה בסיכון בחולים טיפול•

 :מקצועי ניסיון
 הרפואי המרכז ,כירורגי יום אשפוז יחידת מנהל היום ועד 2012

 .אשקלון ,ברזילי
 .אשקלון ,ברזילי הרפואי המרכז ,בכיר מרדים 2012 - 1999
  "MSVision Ltd" חברת של ל"ומנכ מייסד 2010 -2005

 .ולרינגוספקופיה לאינטוביציה חדשני רפואי מכשור וייצור לפיתוח
 המרכז ,נמרץ וטיפול הרדמה מחלקת ,מרדים רופא 1999 - 1998

 .שבע-באר ,סורוקה הרפואי
 ,נמרץ וטיפול הרדמה  מחלקת ,בהרדמה התמחות 1998 - 1992

 .שבע -באר ,סורוקה הרפואי המרכז
 החולים בית ,נמרץ וטיפול הרדמה מחלקת ראש 1990 - 1988

 .רוסיה ,אן'בירוביג ,לילדים האזורי היהודי
 בית ,נמרץ וטיפול הרדמה מחלקת ,מרדים רופא 1988 - 1985

 .רוסיה ,אן'בירוביג ,לילדים האזורי היהודי החולים

 
 ,מקומית בהרדמה ,בשנה ניתוחים 3,000 -כ מבוצעים ביחידה
 מומחה ,הצוות .חדשניות טכנולוגיות בשיטות ,כללית או אזורית

 ניתוח חדר ואחיות ,מרדימים ,מנתחים -בתחומו אחד כל
  המטופלים את ללוות  שמטרתם ומנוסים מיומנים ,והתאוששות

 טיפול לחולים ולהעניק הביתה לשחרור ועד לניתוח ההכנה משלב
 בסביבתם החלמה עיקרון על שמירה תוך ומיטבי זמין ,קצר

 .ביתם -הטבעית
 ברמה המאובזרים התאוששות וחדר ניתוח חדרי שלושה ביחידה
 היא אף שוכנת גופית חוץ להפריה המעבדה .ביותר הגבוהה
 .הניתוח חדרי במתחם

 :היחידה של העיקריות הפעולות
  שיניים טיפולי -וילדים גבוה בסיכון לחולים שיניים טיפולי•

   .ככללית הרדמה תחת מתבצעים וממושכים ארוכים
 מיתרי /ולרינגס סינוסים ניתוחי -גרון אוזן אף כירורגיית•

                                                        .הקול
 .ורגל יד כף -אורתופדית כירורגיה•
•IVF- ולגברים לנשים פוריות טיפולי -גופית חוץ הפריה. 
  קרוס , DCR ,קטרקט ,פלסטיקה ניתוחי -עיניים כירורגיית•

 .לרינגס
 פלסטית כירורגיה•
 ואורולוגית גניקולוגית כירורגיה•
   פרוקטולוגית כירורגיה•

 יחידת
אשפוז יום  

 כירורגי



ת י י ג ר ו ר י כ ו ה  א ו פ ר ל ן  ו כ מ ה

 והלסתותהיחידה לכירורגיית הפה 
  היחידה לרפואת הפה 
היחידה לרפואת שיניים לילדים 
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 פה כמנתח 1980 משנת ברזילי הרפואי במרכז עובד נחליאלי 'פרופ
  .1995 משנת והלסתות הפה לכירורגיית היחידה את ומנהל ולסתות

 לרפואה בפקולטות המניין מן 'פרופ הנו נחליאלי 'פרופ
 ב"ארה סטר'ורוצ  מישיגן באוניברסיטת ,גוריון בן  באוניברסיטת

 פירסם .עולם חובק מוניטין ובעל שבסין ינג'ננג באוניברסיטת וכן
 בנושא ספרים 2 -ו פרקים 10 ,העולמית בספרות מאמרים 100 מעל

 .והלסתות הפה בשטח מזערית כירורגיה
   .בבוסטון  MGH רפואי במרכז התמחה 1989-1988 השנים בין

 
 פולשנית זעיר טיפול שיטת פיתח ברזילי ח"בביה עבודתו במסגרת

  רחבי בכל שיטתו את ללמד ומוזמן הרוק תובלוט של לניתוחים
 .העולם רחבי בכל ומיושמת שמו על נקראת השיטה .העולם

 
 ושיטות  מיקרואנדוסקופיות טכנולוגיות מערבת שפיתח השיטה

 אלו שיטות י"ע .הרוק בבלוטות חסימות לסילוק זעירות פולשניות
  .הצוואר באזור איברים לשמר ניתן

 
 פחות של קוטר בעל אנדוסקופ לפתח הצליח 2000 בשנת

  האנדוסקופ זהו .לטפל וגם לראות גם אפשר ודרכו ממילימטר
 .בעולם ביותר הזעיר הטיפולי

 
 

   

 
 באבנים לטפל היה נהוג ,נחליאלי 'פרופ של זה פיתוחו עד

 נגרמה .הבלוטה את כרתו שבו ניתוח באמצעות הרוק בבלוטות
  המעניק בעצב או הפנים בעצב לפגיעה חשש ,חיצונית צלקת

  הרוק בלוטת של הסרה ,בנוסף .השפה ולתנועת ללשון תחושה
 הסיכון את מעלה וכך בפה הרוק כמות את בכשליש מפחיתה בפה

 .השיניים על הרוק של ההגנה להפחתת
  

  גלי על המבוסס קטן חיצוני מרסק פיתח נחליאלי 'פרופ ,כן כמו
  לצורך ,במקביל .האבן להוצאת הפעולה על מאוד המקל הדף

 והצרויות משנית סתימה למניעת מיוחדים סטנטים פיתח ,הניתוח
 לפריצת נחשבת "נחליאלי שיטת" .האבן הוצאה שממנה בבלוטה

 .הרוק בלוטות לשימור במאבק כולו בעולם והן בישראל הן דרך
  

 והשתלמות ללמוד ועולמי ארצי מרכז משמשת שברשותו היחידה
 .והלסתות הפה של הכירורגיה בשטח מזערית כירורגיה בנושאי

  
  

 עודד נחליאלי' פרופ
 הטלפון שלנו המכון מנהל  

08-6746062 
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  של אוכלוסיה ומשרת ובמרכזה הארץ בדרום ייחודי הנו המכון
  3 הכולל ,ארצי שירות נותן מסוימים ובתחומים איש 500,000 מעל

 .יחידות
 

 של בניהולו והלסתות הפה לכירורגיית היחידה

  כמרכז מוניטין ובעלת ותיקה יחידה הנה  נחליאלי עודד 'פרופ

 .ובעולם בארץ המזערית הכירורגיה בתחום דרך פורץ
 

  לפי בדיקות המבצעת חוץ מרפאת הכולל שירות נותנת היחידה
 הפניות .דנטליים בנושאים כלליים ורופאים שיניים רופאי הפניית
 ,דנטליים בזיהומים טיפול ,מסובכות שיניים עקירות כוללות
  מחלל ביופסיות וביצוע הפה סרטן לגילוי בדיקות ,דנטליים שתלים

 וחבלות טראומה הכוללים בשטחים מטפלת היחידה .הפה
 של וממאירים שפירים גידולים הסרת ,והלסתות הפנים בעצמות
  כולל הלסתות עצמות לשחזור ניתוחים ,הרוק ובלוטות הלסתות
 .הלסתות בפרקי וטיפול גנטיים-אורתו ניתוחים

 
 ,ייחודית רוק בלוטות מרפאת מתקיימת החוץ מרפאות במסגרת
  מכל חולים מופנים אליה ואשר הרוק בלוטות במחלות העוסקת

  מתבצע הטיפול .הרוק בלוטות בחסימות לטיפול ,הארץ רחבי
  מכשור י"ע הדף בגלי ושימוש אנדוסקופית כירורגיה באמצעות

 .במרכזנו שפותחו ושיטות
 

 שתלים כירורגיית - הנו ביחידתנו המתבצע נוסף ייחודי נושא
  במקרים ,חדשני וציוד מתקדמות בטכניקות בשימוש ,מזערית

 .מיותרים מניתוחים להימנע ניתן אלו בשיטות .ומסובכים מורכבים
 אנדוסקופיות לשיטות ובין־לאומי ארצי הדרכה מרכז הנה היחידה

 בשיטות להתעדכן באים והעולם הארץ מרחבי רופאים .אלו
 .אלו דרך ופורצות חדשניות

 

  מיכאלי אלי ר"ד של בניהולו הפה לרפואת היחידה
 שירות המעניקה ,גבוה בסיכון לחולים שיניים מרפאת כוללת
 במרפאות טיפול לקבל  יכולים אינם אשר לחולים דנטלי וטיפול
 המקבלים חולים ,לב מחלות חולי נכללים ביניהם .בקהילה שיניים
 טיפול כולל הטיפול .'וכו איברים מושתלי ,קרישה בנוגדי טיפול
 ניווט בטכניקות שימוש כולל ,דנטליים ושתלים שיקומי ,שמרני

 .הפעולות ולמזעור להקטנת מיוחדות
 
 
  
  
  

 פעילות המכון
 לרפואה  

 וכירורגיית 
 הפה והלסתות

 
 הפה ריריות מחלות לבדיקת ריריות מרפאת מתקיימת ,כן כמו

   .'וכו פה יובש ,סרטן לחולי וטיפולים הקרנות לאחר בהן וטיפול
 
 הנותנת ולסתות פנים לכאב מרפאה מתקיימת היחידה במסגרת 

 'פרופ ידי על ניתן השירות .אלו מפגיעות הסובלים לחולים שירות
  יורק ניו סטר'ברוצ שיניים לרפואת הפקולטה דיקן ,אליאב אלי

  .זה לתחום ומומחה

 ר"ד של בניהולו לילדים שיניים לרפואת היחידה

 הבריאות משרד ידי על להתמחות מוכרת יחידה הנה זילברמן אורי

 שיניים לטיפול ,באזורנו ייחודי שירות ונותנת המדעית והמועצה
  ילדים גם .כללית ובהרדמה ,סדציה ,מקומית בהרדמה בילדים

 טיפול קבלת מהם המונעות ותסמונות כלליות ממחלות הסובלים
 שיטות ומפתחת פיתחה היחידה .זו במסגרת מטופלים ,בקהילה
 .בילדים לטיפול ייחודיים וחומרים

   .ספר ובבתי בקהילה הדרכה נותנים היחידה רופאי
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המערך 

40 



חדרי לידה 
 וליילודהמחלקה לאם 
 אגף נשים וכירורגיה למחלות ממאירות 
 בסיכוןלהיריון היחידה 
 לאולטרסאונד גינקולוגיהיחידה 
 חוץ גופיתוהפריה היחידה לפוריות 
  שיקום רצפת האגן 
היחידה לטיפול מוגבר ביילוד ובפג 
חדר מיון נשים 
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     ,העברית האוניברסיטה ,הרפואה מדעי 1984-1981

 .בהצטיינות

 .העברית האוניברסיטה  ,לרפואה ס"בי 1989-1984

 .בהצטיינות ,ירושלים הדסה ח"בבי 'סטאז 1988

  הר הדסה ח"בי ,וגינקולוגיה במיילדות התמחות 1995-1989

 .ירושלים ,הצופים

 אוניברסיטת ,והעובר האם ברפואת התמחות ־ תת1998-1996

 .ב"ארה ,סנט־לואיס ,וושינגטון

 .ירושלים ,הדסה הרפואי במרכז בכיר רופא 2004-1998

 רפואי מרכז ,וגינקולוגיה מיילדות מערך מנהל היום ועד 2004

 .ברזילי

 

   באוניברסיטה מינויים
 האוניברסיטה ,וגינקולוגיה במיילדות בכיר מרצה 2006-1999

 .העברית

 .גוריון בן אוניברסיטת ,וגינקולוגיה במיילדות חבר פרופסור 2006

  בן אוניברסיטת ,וגינקולוגיה במיילדות המניין מן פרופסור 2013

 .גוריון

 

 הרפואית ההסתדרות) י"האר נשיאות חבר ענתבי אייל 'פרופ

 .(בישראל

 למיילדות האיגוד של דרום סניף ר"כיו משמש ,כן כמו

 .וגינקולוגיה

 

  

 

 מוקד מהווה ברזילי הרפואי במרכז וגינקולוגיה למיילדות המערך
 מבעיות הסובלות נשים ,יולדות ,הרות בנשים לטיפול מצוינות

  המערך .פיריון בטיפולי המטופלות ונשים ,שונות גינקולוגיות
 ,קריית־גת ,אשדוד ,אשקלון בערים הנשים אוכלוסיית את משרת
   .בסביבה וקיבוצים מושבים ,שדרות

   
 
 

הלידה חדרי 

וליילוד לאם המחלקה 

בסיכון להיריון היחידה 

הכוללת נשים מחלקת:   

 
 
 
 
 
 
 
 

   המערך פעילות
 וגינקולוגיה למיילדות

 אייל ענתבי' פרופ
 המערך למיילדות וגינקולוגיהמנהל  

  המכונים ,היחידות ,המחלקות את כולל המערך
 הבאים והשירותים

 גינקולוגית־אורו מרפאה-
 כללית גינקולוגית מרפאה-
 חיילות מרפאת-
 על־קוליתלסריקה היחידה -

 גינקולוגי מיון-
 גינקולוגי יום אשפוז-
   , טרום ניתוחיותמרפאות -
 גינקולוגיה והיסטרוסקופיה 
 הרחם צוואר מרפאת-

   ,סונוגרפיים אברים סריקת ,לידתי טרום מומים לגילוי שירות
  שפיר מי דיקור בדיקות ,ושני ראשון טרימסטר סקר בדיקת

 .(הגנטי המכון י"ע) גנטי יעוץ ,האישה רצון י"ועפ לזכאיות
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 והאנדוסקופית הגינקולוגית הכירורגיה מנהל ,גמר עפר 'פרופ
 .ברזילי רפואי מרכז ,נשים ואגף

תואר -גוריון בן אוניברסיטת בוגר M.D.   
תואר -אביב תל אוניברסיטת בוגר MMSc 
2010 -מ גוריון בן מאוניברסיטת חבר 'פרופ מינוי. 
(בישראל הרפואית ההסתדרות) י"האר נשיאות חבר. 
ארצית בחינות ועדת חבר. 
אונקולוגית לגינקולוגיה הישראלית החברה ועד ר"יו. 
ל"ובחו בארץ מרכזים במספר אורח ומנתח מרצה. 

 אונקולוגית בגינקולוגיה השתלמויות עבר גמר עפר 'פרופ
  .ב"וארה גרמניה ,ביפן חולים בבתי לפרוסקופית וכירורגיה

 שפורסמו מדעיים פירסומים 100 -ל קרוב גמר עפר 'לפרופ
 .העולם ברחבי

 

   נשים אגף פעילות
  בארץ הראשונה בשורה נמצא ברזילי רפואי במרכז נשים אגף

 ממאירות במחלות הן ,פולשניות זעיר כירורגיות טכניקות ביישום
 רב ניסיון בעל מיומן מנתחים צוות עם ,שפירים במצבים והן

   .שנים
 לפרוסקופית בגישה האונקולוגי בתחום המבוצעים הניתוחים

 וכריתת הרחם רירית בסרטן אגניות ובלוטות רחם כריתת כוללים
 גישה  .הרחם צוואר סרטן עם לחולות לפרוסקופית רדיקלית רחם

 .מוקדם שחלה בסרטן גם מיושמת לפרוסקופית
 אגרסיבית כירורגיה מבצעים מתקדם שחלתי סרטן של במצבים

 .כמקובל הכירורגי מהאגף מנתחים שילוב עם  כנדרש
 שפירים במצבים רחם כריתת בניתוחי מיושמת לפרוסקופית גישה
 .שרירנים כריתת בניתוחי וכן ,ודימומים שרירני רחם כגון

 אברי צניחת וקיבוע לתיקון בניתוחים רב ניסיון המנתחים לצוות
-Laparoscopic Sacro הנקרא  בניתוח ,רשת עם האגן

Colpopexy. לשיעור מתורגמים המצטבר והניסיון המיומנות 
 .מזערי סיבוכים ושיעור  גבוה הצלחה

   08-6745351:  שלנו הטלפון 

 מנהל אגף נשים
 עפר גמר' פרופ

 אגף
 נשים

 היחידה
 גינקולוגיסאונד -לאולטרא

   08-6745330:  שלנו הטלפון 

 מנהל היחידה
 זוהבר אפרים "ד

 בין היה .1990 בשנת וגינקולוגיה במיילדות התמחות סיים
   .1998 -ב הקמתה מאז גינקולוגי אולטרסאונד יחידת מקימי

 הכרה  שקיבלה מאז היחידה את מנהל זוהב אפרים ר"ד
   .2001 בשנת עצמאית כיחידה  הבריאות משרד מטעם רשמית

  ויחידת גופית חוץ הפריה  ביחידת  בכיר רופא 1998-1990
 .גינקולוגי אולטרסאונד
   .ויולדות נשים במחלקת בבכיר מנהל סגן 2001-1998

 .ויולדות נשים מחלקת מנהל מקום ממלא 2004
 .גינקולוגי אולטרסאונד יחידת  מנהל 2017-2001
 .ברזילי רפואי מרכז הרופאים ועד ר"יו 2017-2009
 .הרפואית ההסתדרות ר"יו סגן 2017-2014

 
 
 

   ביחידה המתבצעות הבדיקות
 ממאירות מחלות ומעקב גילוי ,גינקולוגי אגן אולטרסאונד

   .באגן
 .טרימסטר בכל מיילדותי מעקב אולטרסאונד

  לאיתור עובר מערכות סקירות ,עורפית שקיפות בדיקות
 .דיספלינרית-מולטי עובריים מומים מרפאת וניהול מומים

 .מולדים רחמיים מומים לאבחון ממד תלת בדיקות
 .פיריון אי במצבי גניטלית מערכת ואבחון זקיקים מעקבי

 פולשניים טיפולים
 .FISH בדיקות ,גנטי יפ'צ ,עוברי קריוטיפ ,שפיר מי דיקורי
 .DNA ולהפקת לתאים שפיר מי שמירת

      מיימת ,שחלתיות ציסטות לשאיבת אבדומינליים דיקורים
 .מתקדמים שחלתיים ובגידולים  OHSS-ב

 .עוברים מרובי ריונותיבה עוברים והפחתת דילול
 .עוברים מרובי בהיריונות מום עם סלקטיבית עובר הפחתת

 RH -ב קיצונית אנמיה של במצב עוברי דם עירוי
Incompatibility. 

  בסיבוך ביאמניוטיים מונוכוריוניים בתאומים שפיר מי דיקורי
 .TTTS  של
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תואר , ירושלים ,העברית האוניברסיטה בוגרת MD ברפואה. 

 השתלמויות
בהדסה גינקולוגיה־אורו בתחום. 
הרופא באסף היסטרוסקופיה בתחום. 
וגינקולוגיה למיילדות באיגוד חברה. 
גינקולוגית לאנדוסקופיה הישראלית 'בחב חברה. 
האגן ורצפת לאורו־גינקולוגיה הישראלית 'בחב חברה. 

 

 השירות פעילות
 :של במקרים מסייע לאורו־גינקולוגיה השירות

 השתן דרכי של לקוי תפקוד

 השכיחות אחוז .נשים בקרב שכיחה תופעה היא שתן נקיטת אי
 .הנשים גיל עם ועולה 40% -ל 10 בין נע

 האגן רצפת ריפיון

 מעל נשים בקרב השכיחה תופעה הנה האגן רצפת דפנות צניחת
 50% -ל עד מגיעה זה מצב של השכיחות .לכן קודם ואף 40 גיל

 מאובחנת האגן דפנות צניחת .הלידות ומספר הגיל עם עולה והיא
 .הצניחה לדרגת בהתאם ומדורגת

 
 בין וכולל רחב הנו האגן רצפת בתחום הקיימים הטיפולים מגוון
 תרופתיים טיפולים ,התנהגותיים טיפולים ,פיזיותרפיה היתר

 .ניתוחיים וטיפולים
 השונות בבעיות וטיפול מעקב ,אבחון מציעה שלנו המרפאה
 .האגן רצפת בתפקוד להפרעות הקשורות

  

 מנהלת השירות
 קפוסטיאןר ויקטוריה "ד

 שירות
 ורצפת האגןגינקולוגיה -אורו

  
בוגר M.D רומניה ,טימישוארה אוניברסיטת ,ברפואה. 
השומר תל ,האולטרסאונד ביחידת השתלמות עבר. 
הרופא אסף ,גבוה בסיכון היריון ליחידת השתלמות עבר. 
 
2003 משנת גוריון בן באוניברסיטת מרצה מינוי. 
וגינקולוגיה למיילדות באיגוד חבר. 
הפרינאטולוגי באיגוד חבר. 
דרום סניף ,וגינקולוגיה למיילדות באיגוד חבר. 

 

 היחידה פעילות
 היריון ומרפאות אשפוז מחלקת כוללת בסיכון היריון יחידת

 .בסיכון
 ההיריון ביחידת לטיפול מגיעות וסביבותיה אשקלון מהעיר נשים

 שם לה קנתה היחידה .ויסודית מקצועית מהשגחה ונהנות ,בסיכון
  אף מגיעות רבות ונשים ,בארץ בסיכון ההיריון יחידות בין מוביל

 .ביחידה טיפול לקבל יותר רבים ממרחקים
  

 שונות מבעיות הסובלות נשים 20 -כ מטופלות האשפוז במחלקת
 האטה ,עוברים מרובה היריון ,מוקדמת לידה ביניהן ,בהיריון
   .ועוד היריון רעלת ,בגדילה

  
 מטופלות הן .ביותר הדוקה להשגחה זוכות הנשים ,במחלקה

 גורמים עם בהתייעצות ,מצבן את יום כל מעריך והצוות
  ומועד המיטבי הטיפול את לקבוע במטרה ,נוספים מקצועיים

 .הראוי היילוד
  

 הסובלות בהיריון נשים מטופלות בסיכון היריון במרפאות
  על המשפיעות רקע ממחלות או ההיריון של שונים מסיבוכים

 .ועוד קולגן מחלות ,ד"יל ,סוכרת כוללות הרקע מחלות .ההיריון

   08-6745351:  שלנו הטלפון 

 מנהל היחידה
 ר סימון שנהב"ד

 היחידה
 להיריון בסיכון

 שירות
 ורצפת האגןגינקולוגיה ־ אורו

   08-6745351:  שלנו הטלפון 
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 היחידה
 לפוריות והפריה חוץ גופית

   08-6745931:  שלנו הטלפון 

 מנהל היחידה
 שבח פרידלר' פרופ

בוגר M.D העברית האוניברסיטה ,לרפואה ס"בי 
 .בירושלים

אוניברסיטת ,הרבייה של באנדוקרינולוגיה על התמחות 
 .קליפורניה ,סטנפורד

ח"ביה ,הפוריות לחקר המרכז ,הגבר בפוריות התמחות 
 .אביב תל ,ליס

הבריאות למדעי הפקולטה ,המניין מן לפרופסור מינוי,  
 .בנגב גוריון בן אוניברסיטת

וגינקולוגיה למיילדות באיגוד חבר. 
לשעבר ועד חבר ,הישראלית הפוריות לחקר באיגוד חבר. 
הרבייה לרפואת האמריקאית באגודה חבר ASRM. 
ואמבריולוגיה לפוריות האירופאית באגודה חבר 

ESHRE. 
 
 
 

 היחידה פעילות
 ברזילי הרפואי במרכז גופית חוץ והפריה לפוריות היחידה

 .שנה 25 מעל קיימת
  ,הגבר לפוריות המעבדה ,המרפאות מרחב את כוללת היחידה
  מתבצעים בו הניתוח וחדר גופית חוץ הפריה מעבדת

 .הפעולות
 

  מכון ,לאולטרסאונד היחידה עם בשילוב פועלת היחידה
 המעבדה ,הגנטי הייעוץ ,האנדוסקופית היחידה ,הרנטגן

 לבעיית ומדויק מלא אבחון עובר זוג כל .הגבר לפוריות
  ביוץ בהגברת טיפול מבוצע לאבחון בהתאם .שלו הפוריות
 .גופית חוץ הפריה או והזרעה

 
  קשות בעיות עם להתמודד שלה היכולות בשל ידועה היחידה

   .הגבר פוריות של

 השכלה
2015-2013 גוריון בן אוניברסיטת ,בסיעוד שני תואר 
2010-2008 לסיעוד אקדמאים הסבת  
2004-2001 גוריון בן אוניברסיטת ,ראשון תואר 

 תעסוקתי ניסיון
2018-2017 וליילוד לאם המחלקה אחראית אחות 
2017-2010 וליילוד לאם במחלקה מוסמכת אחות 
  
  

 
 
 
 

 

 

 המחלקה
 לאם וליילוד

  

 אחות אחראית
 גלי מרום' גב

   08-6745277:  שלנו הטלפון 

 ...קסם זמן זה
את רואה אשר ייחודית מחלקה הנה וליילוד לאם המחלקה  

  והצוות הוליסטי הוא הטיפול ,אחת כיחידה ותינוקה האם
 .כאחד וביילוד ביולדת לטפל הוכשר

 
היולדת של כך כל ומרגשים עוצמתיים ברגעים שם להיות  

  באנרגיות ולהתמלא לסייע ,לטפל ,לתמוך ,ומשפחתה
 מהות זו ,לעולם שנוספה החדשה הבריאה מעצם  חיוביות
 .יום בכל כך על מודות ואנו עבודתנו

 
המקום זהו ,למעשה הלכה מיושמת נשית העצמה אצלנו 

 רצפת לאימון ,להנקה ,ביילוד לטיפול כלים ולתת להדריך
 ולהיות רבים תחומים ועוד לידה למשכב ,לידה לאחר האגן

  ולצפות לדרך צדה לתת ,ומשפחתה היולדת בשביל שם
 .מעתה בחייה שנסלל החדש בשביל פוסעת ביולדת
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 עשירות ארוחות .במרכז הינה היולדת במחלקה
 למתעניינות צ"בד ארוחות לרבות ,אישית ומותאמות

 או חלקי ,מלא ביות בשיטת דוגלים אנו ,כן כמו .בכך
 .היולדת של ונוחיותה רצונה פ"ע ,כלל ביות ללא



 חדרי לידה

  

   08-67455937:  שלנו הטלפון 

 מנהלת חדרי לידה
 איבשיןר אלה "ד

   MD תואר ,באסטוניה Tartu אוניברסיטת בוגרת
 .וגינקולוגיה ביילוד קורס 1994
   .וקולפוסקופיה הרחם צוואר ברפואת קורס 1996
 .וגינקולוגיה במיילדות אבחנתי באולטרסאונד קורס 1996
 .סרטניות וטרום סרטניות שד במחלות קורס 1996
 .היריון ומעקב קהילתית מיילדותית ברפואה קורס 1997
 ."גנטיות לתסמונות קולי על אבחון" קורס  2000
 .וטיפול אבחון ,בגינקו־אונקולוגיה קורס  2002
 .מאיר ח"ביה ,אולטרסאונד קורס 2016
 .וגינקולוגיה למיילדות באיגוד חברה
 .והעובר האם לרפואת באיגוד חברה

 
 
 

 היחידה פעילות
 ממוגן ואגף יולדת לכל פרטי חדר ,לידה חדרי 11 במרכזנו

  מיילדות י"ע המנוהלים ,מיילדותי ומיון חדרים 3 שבו
  .ומקצועיות מיומנות

 ,ODIS (HP) מרכזית ממערכת יולדת לכל עוברי ניטור קיים
  בדופק שינוים על והמתריעה החדרים מכל לצפייה הניתנת
 טיפול פינת קיימת .הרחם בהתכווצויות והפרעות העובר
 .מיוחדים למקרים ליילוד החייאה ופינת חדר בכל ליילוד

  

 הניתוחים כל מתבצעים ובו הלידה לחדרי צמוד הניתוח חדר
  ,היממה שעות כל במהלך והדחופים האלקטיביים הקיסריים

 ,בנוסף .(שליה שאריות הוצאת :כגון) כירורגיות והתערבויות
   .מיילדותי נמרץ טיפול וחדר התאוששות חדר קיימים

 .הארצי לממוצע דומה הקיסריים הניתוחים אחוז•
 ניתוח שבעברן למטופלות ,רגילות בלידות הצלחה ישנה•

   .קיסרי
 ,34 בשבוע ,הרות לנשים ניתוחית טרום מרפאה

 ביצוע לשקול כדי זאת ,רופא בהפניית מגיעותה
 .היפוך או קיסרי ניתוח

 
  

  
  

   08-6745937:  שלנו הטלפון 

אחות אחראית חדרי לידה ומיון  
 יולדות

 אילנה פולט' גב

   17:00בשעה ' מתבצע בימי הסיור בחדר לידה 

 .08-6745937: אתנו בטלפוןבתיאום הכנה ללידה קורסי 
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 הבריאה נס
 ,וארץ שמיים בין המקשר האדם ,הבורא שליחת היא מיילדת

 חיים ליצור מצליחה ליבה וכוח מחשבתה מעוף שבזכות החסידה
 פרטיות מעניקים ,ברזילי הרפואי במרכז הלידה חדרי ."מאין יש"

 ,נפרדת במקלחת ומאובזרים ביתית באווירה מעוצבים ,ורוגע
 ,והלידה הצירים בזמן תנוחה לשינוי בכריות ,פיזיו בכדור

 ללידה מתכווננת במיטה ,למלווה בכורסא ,מים בזרמי ,בשמנים
 ומסייעת הכאב עם ההתמודדות את המקלה תנוחה בכל

 .הלידה להתקדמות

 לידה שכל מאמינה אני הלידה בחדרי והעיצוב האבזור בזכות
 .למיילדת והן ליולדת הן מעצימה חוויה הנה

 הכוח מוקדי זיהוי ,בריאה וחשיבה חיים הרגלי  שמירת בזכות
 ,ללמוד ,להכיר שמוכנות היולדות עבור אפשרי הכול ,והקושי

 .ולהצליח ...להתנסות

 טבעית בשיטה ללדת גם ניתן ,היולדת רצון לפי
 לקיים גם ניתן התנאים פ"וע  (אפידורל ללא)

 .לידה לאחר הפרדה אפס

 השכלה
   בהצטיינות  (B.S.N) ראשון תואר לימודי2004-2008

 .בירושלים העברית האוניברסיטה ,בסיעוד
   בהצטיינות  (M.A)שני תואר לימודי 2009-2011

 .גוריון בן אוניברסיטת ,קליני בסיעוד
 בית ,גוריון בן אוניברסיטת ,במיילדות בסיסי על קורס 2010-2011

 .רקאנטי ש"ע לסיעוד הספר
 .קפלן סלסיעוד"ביה ,קליניים למדריכים הכשרה קורס 2013-2014

 קליני ניסיון
 המרכז,דחופה לרפואה מחלקה ,מוסמכת אחות 2008-2009

 .קפלן הרפואי
 .סורוקה רפואי מרכז ,לידה חדר מוסמכת אחות 2009-2011
 .קפלן רפואי מרכז ,לידה בחדר מיילדת אחות2012-2018

 ברזילי יולדות ומיון לידה חדר אחראית אחות  היום ועד 2018



  השכלה
 ,העברית 'האונ ,M.D לרפואה דוקטור תואר קבלת 1982

 .ירושלים
  צבאי שירות אחרי) ילדים ברפואת התמחות 1993-1987

 .שניידר ש"ע לילדים ח"בביה (כעתודאי
 .ילדים ברפואת מומחה תואר קבלת 1993

 (ופגים ילודים רפואת) בניאונטולוגיה התמחות־על 1996-1993
 .שניידר  ש"ע לילדים ח"בבי

   .בניאונטולוגיה בהתמחות־על תואר קבלת  1996
 בפקולטה בריאות מערכות במנהל שני תואר לימודי 2000-1998

 גוריון בן 'באונ עסקים למנהל
  בריאות מערכות במנהל שני תואר קבלת 2001

 במערכת תנועתיות בהפרעות התמחות־על ביצוע 2000-1999
 .קליפורניה  Orange – ב לילדים ח"בבי ביילודים העיכול

 עיכול במערכת תנועתיות בהפרעות מומחה תעודת קבלת 2000
 .ביילודים

 תעסוקה
 . (עתודאי) ל"בצה רופא 1986-1983
 ש"ע לילדים ח"בביה ילדים ברפואת התמחות 1992-1987

 .שניידר
 ש"ע לילדים ח"בבי בניאונטולוגיה על־התמחות 1996-1993

   .שניידר
  .ל"בצה רופא 1998-1996
 ביילודים עיכול דרכי בתנועתיות על השתלמות 2000-1999

 .קליפורניה  Orange-ב לילדים ח"בביה
 ,ובפג ביילוד מיוחד לטיפול ביחידה בכיר רופא 2003-2000

 .ברזילי
 .ברזילי ,ופגים יילודים מחלקת מנהל 2003

 צבאי שירות
  .רפואה קציני קורס בוגר 1982

 ר"חי בחטיבת חטיבתי ורופא גדודי רופא 1984-1982
 .(לבנון מלחמת)

 אימונים בבסיס רפואה קציני קורס מפקד 1986-1984
 .אוגדתי רפואה וקצין שדה ליחידות

 לרפואה הספר בבית יחידות אימון מגמת מפקד 1999-1997
 .רפואה גדוד ומפקד צבאית

 

 היחידהמנהל  
  ומתוכם ילודים 4950 -כ שנה מדי נולדים ברזילי הרפואי במרכז שמואל צנגןר "ד

 מיוחד לטיפול במחלקה מיוחד לטיפול נזקקים ילודים 800 -כ
  ילודים כחמישים  .פגותם בגלל או מצבם בגלל ,ובפג ביילוד
  הבריאים היילודים .גרם 1500 -מ נמוך במשקל נולדים

  72-48 שוהים הם שם יונקים לחדר הלידה מחדר מועברים
  ,ופגים מיוחדות בעיות עם ילודים .לביתם ומשוחררים שעות

  ,ובפג ביילוד מיוחד לטיפול למחלקה הלידה מחדר מועברים
  מיוחד לטיפול המחלקה  .למצבם בהתאם מוגבר טיפול לקבלת
 וניטור הנשמה ובמכשירי באינקובטורים מצוידת ובפג ביילוד

 מצב את לנטר הצוות בידי מסייעים אשר ,ביותר מהמתקדמים
  או מידית התערבות המחייב שינוי כל ולזהות ,והפג היילוד

  הגדול וברובו מוסמך צוות הנו הסיעוד צוות .טיפול שינוי
   .ופגים ביילודים לטיפול ייעודי קורס בוגר

 
  בחילוץ קושי צפוי בה קשה לידה לכל נקראים המחלקה רופאי

 ביילוד ,הצורך י"עפ ,מטפלים הם קיסרי ניתוח ולכל היילוד
 .הניתוח ובחדר הלידה בחדר ,המשוכללות ההחייאה בעמדות

 תמותה באחוז מצטיינת ובפג ביילוד מיוחד לטיפול המחלקה
 -ל מתחת משקל בעלי פגים בקרב ,בארץ ביותר מהנמוכים

  לחקר הארצית היחידה ח"בדו פורסם הנושא .גרם 1500
 לטיפול המחלקה  .גרטנר מכון שליד והילד האישה בריאות
 להורי והאדיב החם ביחס מצטיינת ובפג ביילוד מיוחד

 את לבקר רשאים ההורים .ליילודים האנושית והגישה התינוקות
  מעודדש מה ,הגבלה כל ללא ,היום משעות שעה בכל ילדיהם

  התקינה להתפתחות מסייע הקשר .לפגים ההורים בין הקשר את
  להדרכת פועל ,הנקה בעידוד דוגל המחלקה צוות .היילוד של

 רגשית מבחינה ,ההנקה חשיבות על ומסביר להניק הנשים
  .התינוק התפתחות ומבחינת

 
 

 היחידה לטיפול מוגבר  
 הטלפון שלנו
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 ירושלים ,בהדסה לרפואה הספר ביתM.D,  בוגר ,ביבי חיים 'פרופ
(1977). 

 .ילדים נמרץ טיפול ,ילדים ריאות רפואת ,ילדים לרפואת מומחה
 .אשקלון ברזילי רפואי מרכז ,ילדים ברפואת התמחות 1985-1980
 מרכז ,הלחץ בתא והשתלמויות צלילה רפואת קורס 1985-1982

 .חיפה הים חיל ,ימית לרפואה
 .א"בקצא הלחץ תא על אחראי 2005-1989
 בית ,ילדים נמרץ וטיפול ריאה במחלות התמחות 1989-1987

 .קנדה ,ויניפג לילדים החולים
 ,ברזילי רפואי מרכז ,ילדים נמרץ טיפול מנהל 2005-1990

   .אשקלון
 .חיפה ,כרמל רפואי מרכז ,ילדים מחלקת מנהל  2010-2006

 .אשקלון ברזילי רפואי מרכז ,ילדים מחלקת מנהל 2010
 לרפואה הספר בית ,ילדים לרפואת חבר פרופסור 2005-2003
 .בנגב גוריון בן אוניברסיטת
 מכון ,הטכניון לרפואה ס"ביה ,קליני חבר פרופסור 2010-2006

 .לישראל טכנולוגי
 לרפואה ס"ביה ,ילדים לרפואת המניין מן פרופסור 2015

  גוריון בן אוניברסיטת
 מכון ,הטכניון לרפואה הספר בית ,קליני חבר פרופסור 2010-2006

 .לישראל טכנולוגי
 לרפואה ס"ביה ,ילדים לרפואת המניין מן פרופסור 2015

 .גוריון בן אוניברסיטת
 
  

 חיים ביבי' פרופ
 הטלפון שלנו מחלקת ילדיםמנהל  

08-6745975 
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חדר 
המתנות  

 שלנו
כל ילד בוחר מתנה  

 במהלך האשפוז



 מחלקת פעילות
 ילדים

   

 .ילדים ברפואת התחומים בכל דחופים במקרים מטפלת המחלקה
  בדרכי במחלות ,מטבוליות במחלות ,זיהומיות במחלות השאר בין

 .והלב העיכול ,הנשימה
 מעיים חסימות ,תוספתן דלקת כגון כירורגיות בעיות עם ילדים

 רופאים של צוות י"ע במחלקה מטופלים ,דרכים תאונות ולאחר
 פה ,ילדים אורתופדיה  ,וגרון אוזן אף ,ילדים בכירורגיה מומחים

   .ילדים ואורולוג ילדים שיניים רופאי ,ולסת
 הנעזרים ,במחלקה הבכירים הרופאים בחסות מתבצע הטיפול

 אנדוקרינולוגיה ,ילדים קרדיולוגיה בתחומי חיצוניים ביועצים
   .ועוד ילדים נוירולוגיה ילדים נפרולוגיה ,ילדים

 
 מרפאות מנהלים ,וכן ,24/7 כיועצים משמשים החיצוניים היועצים
 .המחלקה במסגרת בתחומם
 תחת פרוצדורות מתבצעות ובחסותה המחלקה במסגרת

 אנדוסקופיות ,ברונכסקופיות למצוא ניתן ביניהן .הרדמה/סדציה
   .וקולונסקופיות גסטרוסקופיות ,העיכול במערכת
 צילומי כולל ,הדמיות לביצוע הרנטגן מערך למחלקה מסייעים

 .MRI -ו   CT ,רנטגן
 

 .הדרום אזור מכל גדול ילדים קהל משרתת המחלקה
 

 במחלקה הבכירים הרופאים צוות
 טיפול ,ילדים במחלות מומחה ,המחלקה מנהל ,ביבי חיים 'פרופ
 .בילדים ריאה ומחלות נמרץ

 ,ילדים ריאות יחידת מנהלת ,המנהל סגנית ,אבנשטיין אלינה ר"ד
 .בילדים ריאה ובמחלות ילדים במחלות מומחית

 .נמרץ ובטיפול ילדים במחלות מומחה ,קלינין מיכאל ר"ד
 ,בילדים דחופה לרפואה היחידה מנהלת ,מולדבר אינה ר"ד

 .ילדים ברפואת מומחית
  מערכת ומחלות ילדים ברפואת מומחית ,נקו'גורדוצ אנה ר"ד  

 .בילדים העיכול
 ומתמחה ילדים במחלות מומחית ,פשקובסקי טטיאנה ר"ד

   .ילדים בקרדיולוגיה
 .בילדים ובהמטולוגיה ילדים במחלות מומחה ,אבינר שרגא ר"ד
 
 
 

 קליניןמיכאל ר "ד
 היחידהמנהל  

היחידה לטיפול 
 נמרץ בילדים

  עובד 1996 ומשנת המועצות בברית רפואה לימודי סיים
  תוכנית השלמת לאחר ילדים ברפואת מומחה .ילדים כרופא

 – ילדים רפואת" קורס בוגר ."ברזילי" רפואי במרכז התמחות
  נמרץ בטיפול מומחה .א"ת אוניברסיטת ,"המשך לימודי
  ח"ביה ,א"ת הרפואי במרכז ההתמחות תוכנית סיום עם ילדים

 ,Hospital for Sick Children-וב לילדים "דנה"
University of Toronto, Canada. קליני ומדריך מרצה 

 לסטודנטים בהוראה רב ניסיון עם גוריון בן באוניברסיטת
 נמרץ לטיפול היחידה לניהול בנוסף .סיעודי ולצוות לרפואה

  המקצועית בספרות פרסומים עם מחקר בעבודות עוסק ,ילדים
   .וכנסים

 
 
 
 
 
 
 

  מחלות של רחב במגוון מטפלת ילדים נמרץ לטיפול היחידה
   .אמבולטוריים שירותים עם באשפוז טיפול ומשלבת ילדים

 .בגרות ועד מהלידה ,וילדים תינוקות מאושפזים ביחידה
  

 ,יציבות אי ממצבי הסובלים לילדים טיפול מעניקה היחידה
 .נמרצים וטיפול לניטור הזקוקים וילדים חיים מסכני מצבים
  ,מובילה ,כוללת היא מעניקים אנו אותה הילדים רפואת

  משפחות בבני תמיכה לרבות ,הילדים לכל ושוויונית אנושית
  נמרץ בטיפול מומחים רופאים ידי על ניתן הטיפול .המטופלים

 צוות ובסיוע ,בתחום ייעודית הכשרה בעל סיעודי וצוות ילדים
 .בטיפול הצטיינות תוך ,מותאמת בסביבה ,מקצועי רב

 
  
 
 

 הטלפון שלנו
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 וייסמןר אנדרה "ד
 הטלפון שלנו מנהל היחידה

08-6745010 

  
 לטיפול עולמי שם בעל ומומחה היחידה מקים ,וייסמן אנדרה 'דר

 מהתמכרות גמילה) ANR -ה יחידת את כיום מנהל בהתמכרויות
  . ברזילי הרפואי במרכז (כללית בהרדמה

    :נוכחי תפקיד
  .אשקלון , ברזילי החולים בבית ANR יחידת ראש
 .בשוויץ FMI חולים בבית ANR יחידת ראש

  

   :בעבר משרות
 .סנטר מדיקל אמריקן ח"בבי ANR יחידת מנהל
 .אוסטרליה ,סידני , Westmead ח"בבי ,יועץ
 .הביטחון במשרד השיקום מחלקת יועץ
 .אינדונזיה ,ASA BANGASA קרן של הכבוד יועץ
 .לישראל הקרן Piz ,הכבוד יועץ
 .בהתמכרות מתקדם טיפול - לחם בית מרכז ,יועץ
 .דלהי ניו ,אסיה מזרח דרום סניף ,העולמי הבריאות ארגון ,יועץ

 ,בהתמכרות לטיפול -איטליה , LOGO מרכז ,רפואי מנהל
  ,רפאלי סאן חולים בית ,הרדמה תחת לגמילה מחלקה ,רפואי מנהל

 .איטליה
 .ישראל ,ישראלי ר"חי גדוד של פיקודית רפואה מפקד
 .ישראל ,אשדוד -טראומה יחידת על אחראי רופא

  

   ANR יחידת
גמילה  

מהתמכרות  
 בהרדמה כללית

 
  

 בהתמכרות הטיפול מתבצע כיצד
 אופיאטים מחומרים להיגמל לחולים מאפשרת הטיפול שיטת

 .מודע סבל ללא וחצי יום של באשפוז
 

 Accelerated Neuroregulation) מואצת רגולציה-נוירו
ANR) העיקרון .לאופיאטים בהתמכרות אפקטיבי טיפול הנה 

 במטופל הגמילה תסמיני הופעת זירוז הוא הטיפול שמאחורי
  תהליך כל את עובר הוא ובכך מלאה הרדמה תחת שרוי הוא כאשר

  כל את מייתר הטיפול .סבל כל ללא ספורות שעות תוך הגמילה
 בשיטות המטופל עובר אשר הגמילה בתסמונת הכרוך הסבל

 .והשפעתם אופיאטים לחומרים הכמיהה את ומבטל הסטנדרטיות
  

  מערכת על הפועלים חומרים הם (אופיום מלשון) האופיאטים
 טבעיים אופיאטים חומרי קיימים .ממכרת השפעה ולהם העצבים

 ,וקודאין (מורפיום) מורפין כגון ,האופיום :השינה מפרג המופקים
 סינתטיים ואופיאטים ההרואין דוגמת כימי שינוי שעברו אופיאטים

 כאבים במשככי גם קיימים אופיאטים חומרים .המתאדון דוגמת
 ,פרקוסט ,פרקודן דוגמת יומיומי בשימוש נמצאים אשר שונים

 .ועוד פורטה אקמול ,אוקסיקונטין
  

  בעשור טיפל ANR-ב הטיפול שיטת מפתח ,וייסמן אנדרה 'דר
 רפואיים צוותים והדריך ל"ובחו בארץ מטופלים באלפי האחרון

 הודו ,אינדונזיה ,איטליה ,אוסטרליה ,ב"ארה כמו שונות במדינות
  .ועוד

  
  ביחידה מדובר .'ד הפנימית המחלקה כותלי בין ממוקמת היחידה
 מהמתקדמים וניטור הרדמה במכשירי המצוידת לחלוטין נפרדת
 ובדיקת בדיקות סדרת עובר ,בבוקר המטופל מתקבל אליה ,מסוגם

 .כללית בהרדמה הגמילה תהליך מתחיל מכן ולאחר מרדים רופא
 וההתאוששות ההרדמה ובתום יחידה באותה מתבצע הטיפול כל

 של צמודה השגחה תחת המחרת ליום עד ביחידה המטופל נשאר
 .לביתו משתחרר שהוא עד ,שעות 24 ,אחות

  

 למידע נוסף 
   וייסמן' ניתן לבקר באתר של דר
 :ממציא השיטה

www.anrclinic.co.il 
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  5 בתוכה המאגדת ,פנימית חטיבה הוקמה לאחרונה
 ,הלב מכוני ואת גריאטרית מחלקה ,פנימיות מחלקות

 ,הכליות מכון ,והכבד העיכול דרכי מחלות מכון
 והמכון זיהומיות למחלות המכון ,ההמטולוגי המכון

  .האונקולוגי
  הפנימיות המחלקות על פסחו לא והדינמיות השינוי
  בכל .לאחרונה הבכיר הצוות והצערת ריענון שעברו
  פרט נוספת התמחות בעל הנו המנהל מחלקה
 הרופאים מירב עם גם הדבר וכך ,פנימית לרפואה

 .הבכירים
 הסובלים חולים מאושפזים הפנימיות במחלקות

  דרכי ,ריאה ,לב מחלות כגון ,פנימיות מחלות ממגוון
 מחלות ,המרכזית העצבים מערכת מחלות ,העיכול

  זיהומיות מחלות ,והמטואונקולוגיות אונקולוגיות
  .המבוגרת באוכלוסיה השכיחות ומחלות ,שונות
 טיפול מתן ,הרפואי המצב אבחון היא האשפוז מטרת
  חלק .יציב למצב והחזרתו החולה מצב איזון ,ייעודי

  במהלך שונות אבחוניות לפעולות נזקקים מהחולים
  צנתור) כלילי צנתור כגון פולשניות חלקן ,אשפוזם

 בדיקות כולל פולשניות לא וחלקן (הלב עורקי
  על־שמע ובדיקות (CT) ממוחשבת טומוגרפיה

 .שונות (אולטרסאונד)

 לאחרונה  
 יש חדש 

 הרפואיבמרכז 
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  .רוסיה ,סרטוב בעירM.D,  רפואה לימודי 1987
 ומחלקה מיון בחדר בכיר ורופא מתמחה רופא 1993-1988

 .רוסיה ,סרטוב ,דחופה לרפואה חולים בבית פנימית
 אסף חולים בבית פנימית ברפואה התמחות 2000-1996

   .אשקלון ,וברזילי צריפין ,הרופא
  .גן רמת ,שיבא ח"ביה ריאה במחלות התמחות 2002-2001
 .ברזילי ח"ביה ראות במכון בכיר רופא  2012-2003

 .ברזילי ח"ביה ,ה פנימית מחלקה מנהל היום עד 2012

 ,באריזונה מכנית והנשמה ריאות ברפואת קורס 2005
 .ב"ארה

  .חיפה ,ם"רמב ח"בביה שינה ברפואת קורס 2014-2012
  מכבי ח"קופ של נשימתית ותמיכה ביתית להנשמה יועץ

 .וכללית
 של נשימתית תמיכה על דגש שמה ה פנימית מחלקה
 פתרונות ומציעה נשימתית ספיקה באי הנמצאים חולים
  .מהנשמה מגוונים גמילה

  שם אשר ,ומגובש מקצועי בצוות מצטיינת המחלקה
 .מקצועית והתפתחות בצמיחה להמשיך מטרה לעצמו

 
 

  הפקולטה ,M.D רפואה לימודי בוגר וליד בן אליהו ר"ד
   השנים בין) אביב-תל אוניברסיטת ,סאקלר ש"ע לרפואה

1981-1975).   
 ברזי הרפואי המרכז ',סטאז 1982-1981
 ,א פנימית מחלקה ,פנימית ברפואה התמחות 1987-1982

 .ברזילי הרפואי המרכז
  המרכז ,א פנימית במחלקה בכיר רופא 1997-1987

 .ברזילי הרפואי
 הרפואי המרכז ,ג פנימית מחלקה מנהל סגן 2002-1997

 .ברזילי
 הרפואי המרכז ,פנימי יום אשפוז מנהל 2004-2000

 .ברזילי
  המרכז ,דחופה לרפואה המחלקה מנהל 2017-2004

 .ברזילי הרפואי
  

 מנהל מחלקה  
 אליהו בן ולידר "ד

 בעיר  לרפואה  הפקולטה ,MD  לרפואה דוקטור  תואר
Padova  (1980 בשנת סיום) באיטליה. 

 .באשקלון  ברזילי הרפואי  במרכז  'סטאז  1981
  הרפואי  במרכז  ב פנימית במחלקה התמחות  1987-1982

 .באשקלון ברזילי
 .בברזילי  ב פנימית מחלקה מנהל סגן 2002-1988
  הרפואי  במרכז  זיהומיות במחלות התמחות  1994-1992

 .השומר בתל שיבא
 .בברזילי  זיהומיות למחלות היחידה מנהל  2002-1996

 .בברזילי  ב פנימית מחלקה מנהל  היום  ועד 2002
 .בברזילי  הלסינקי  בוועדת חבר
 .בברזילי  התרופות  בוועדת חבר

  בן  באוניברסיטת  הבריאות למדעי בפקולטה  מרצה
 .גוריון

 מנהל מחלקה  
 ר יוסף משעל"ד

 מנהל מחלקה  
 רוזובאלכס ר "ד
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 מנהל מחלקה  
 אלי מגן' פרופ

 מנהל מחלקה  
 דורון זמיר' פרופ

 מנהלת מחלקה  
 זהבה גליקר "ד

 השכלה
  ,לרפואה הפקולטה ,M.D ברפואה תואר 1977

 .צרפת ,שטרסבורג אוניברסיטת
   .גריאטרית וברפואה פנימית ברפואה מומחית גליק ר"ד

 אקדמיים ומינויים תפקידים
 .1991 משנת ,ברזילי הרפואי במרכז גריאטרית 'מח מנהלת
 .בגריאטריה ב-ו א שלב לבחינות שאלות מחברת
   .2007 -מ מינוי כתב סמך על גריאטריה במוסדות בקרית

  בריאות לשכת אזורית גריאטרית רופאה 2002-1992
 .אשקלון

 הבריאות במשרד לגריאטריה האגף מטעם מוסמכת
 .1997  -מ   החל מוסדות לבקרת כרופאה

 .בסיכון לקשישים היגוי ועדת ר"יו 1999
 'למח תשושים לקשישים קבלה בוועדת חברה 1998-1992

 .הלפרין ש"ע אבות בבית תשושים
  הרווחה בלשכת שמתקיימת ארגונית על ועדה ר"יו 2001
 .בסיכון קשישים בנושא הדנה
 הרפואי במרכז ולמשפחתו לקשיש מידע מרכז ר"יו 2001

 .ברזילי
  רפואי במרכז בסיכון לקשישים בוועדה חברה 2004

 .ברזילי
 .מורכב לסיעוד ארצית היגוי בוועדת חברה
  לסיעוד במחלקה הטיפול איכות מבדק עורכת 2002

 .מורכב
  בעיתונות רבים ופרסומים מחקרים גליק זהבה ר"לד

 .הבין־לאומית הרפואית
 

  אביב תל אוניברסיטת  M.D,רפואה לימודי 1981-1974
 .(עתודה)

 .השרון חולים בית ',סטאז 1982-1981
 .מילואים ,סרן רב ,רופא ,צבא  1987-1982
   .מומחה ,יפה בהלל בפנימית התמחות 1991-1987
 .מאיר רפואי מרכז ,בגסטרו התמחות 1994-1992
  .יפה הלל רפואי מרכז ,א פנימית מנהל סגן 1998-1994

 .ברזילי ח"ביה  ,ד פנימית מנהל היום ועד 1988
 .גוריון בן באוניברסיטת בכיר מרצה 2002
 .גוריון בן באוניברסיטת חבר פרופסור 2010
 .ברזילי רפואי מרכז ,הפנימית החטיבה ראש יושב 2017
  17 -כ גוריון בן באוניברסיטת סטודנטים ומדריך מרצה

 .שנה
 .ופולניים הונגריים ,אמריקאים סטודנטים מדריך

  .הגסטרואנטרולוגיה איגוד של הביקורת ועדת חבר
 .פנימית לרפואה האיגוד ועד של לשעבר חבר
 .המדעית במועצה הפנימיים למקצועות הוועדה חבר

 בספרות מאמרים 78 -ל ושותף ראשי מחבר זמיר דורון ר"ד
 .מקצועית

 

  ,יתרה בהצטיינות M.D  רפואה לימודי סיים 1988
 .המועצות ברית ,קרים אוניברסיטת

 מקצועית הכשרה
  רפואי מרכז ,קלינית ברפואה 'סטאז 1989-1988

 .המועצות ברית ,חרסון ,רפובליקני
  רפואי מרכז ,הפנימית ברפואה התמחות  2001-1995

 .ב פנימית מחלקה ,ברזילי
 ,קלינית ואימונולוגיה באלרגיה התמחות תת  2003
 רפואי המרכז ,קלינית ואימונולוגיה לאלרגיה מערך
 .רחובות ,קפלן

  מרכז HIV ,איידס ברפואת התמחות תת  2005-2004
  ,קלינית לאימונולוגיה מערך ,ארי בן רות מכון ,איידס
 .רחובות ,קפלן רפואי מרכז

 אקדמיים מינויים
  הפקולטה ,לרפואה המחלקה ,מרצה  2011-2007

 .בנגב גוריון בן אוניברסיטת ,בריאות למדעי
  ,לרפואה המחלקה ,בכיר מרצה היום ועד 2011

 .בנגב גוריון בן אוניברסיטת ,בריאות למדעי הפקולטה
  ,לאלרגיה המערך מנהל לתפקיד מונה לאחרונה

 .החולים בבית ואנגיואדמה אימונולוגיה
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 והאוניברסיטה הדסה של לרפואה ס"ביה בוגר ,מילוא רון ר"ד
 .1985 , ירושלים ,העברית

 ."הרופא אסף" הרפואי המרכז ,בנוירולוגיה התמחות 1991-1985
 אוניברסיטת ,בנוירואימונולוגיה עמיתים השתלמות 1994-1992

 .בולטימור ,מרילנד
  אסף" רפואי מרכז ,נוירולוגית מחלקה ,בכיר נוירולוג 2001-1994

 ."הרופא
 ."ברזילי" רפואי מרכז ,הנוירולוגית המחלקה מנהל היום עד 2001

 ותפקידים מינויים
 ,הבריאות למדעי הפקולטה ,בנוירולוגיה בכיר מרצה•

 .גוריון בן אוניברסיטת
 .נפוצה לטרשת הישראלית האגודה של הרפואית הוועדה ר"יו•
 .לנוירואימונולוגיה הישראלית החברה מזכיר•
 .לנוירולוגיה האמריקאית האקדמיה חבר•
 .לנוירולוגיה האירופאית האקדמיה של הנציגים באסיפת חבר•
  האירופאית האקדמיה של נפוצה לטרשת בפנל חבר•

 .לנוירולוגיה
 בטרשת ומחקר לטיפול האירופאית הוועדה במועצת חבר•

 .(ECTRIMS) נפוצה
 
 

 ר רון מילוא"ד
 הטלפון שלנו מחלקת נוירולוגיהמנהל  

08-6745921 

 
  הרפואית ההסתדרות של בהתמחות ההכרה בוועדת חבר•

 .בישראל
 הבינלאומית הפדרציה של המייעצת הרפואית בועדה חבר•

 .נפוצה לטרשת
  הנוירולוגי האיגוד של הבריאות סל בוועדת וחבר ר"יו•

 .בישראל
 .(2002-2014) בישראל הנוירולוגי האיגוד ועד חבר•
 

  100 מעל ,רפואה בספרי פרקים 3 של מחברם הוא מילוא ר"ד
 בכנסים אבסטרקטים 250 ומעל הרפואית בספרות מאמרים
 .לאומיים ־ ובין לאומיים רפואיים
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 ,מוח לשבץ שירות ,אשפוז מחלקת כוללת הנוירולוגית המחלקה
 רב־תחומיים ושירותים מרפאות הכולל אמבולטורי נוירולוגי ומכון
 ויחידת נוירופיזיולוגיות בדיקות ,נוירולוגיות הפרעות מגוון עבור

  .מחקר
 ומחלות בהפרעות וטיפול לאבחון מטופלים מתקבלים לאשפוז
 ,דחופה לרפואה מהמחלקה מתקבלים המטופלים .העצבים מערכת

 .הקהילה וממרפאות החוץ מרפאות ,החולים בית מחלקות
 ,הנוירואופטלמולוגיה מתחום יועצים עם עובדת המחלקה

 שירות ,נוירורדיולוגיה ,פנימית ,דם כלי כירורגית ,פסיכיאטריה
 הערכות לצורך ,בעיסוק לריפוי והמכון פיזיוטרפיה ,סוציאלי

  עזר בדיקות המחלקה לרשות .באשפוז שיקום ותחילת תפקודיות
  כלי ,(CT, MRI, SPECT) המוח של הדימות בתחום מתקדמות

 ,EEG, NCT+EMG) והנוירופיזיולוגיה (TCD ,דופלקס) הדם
  .(מעוררים פוטנציאלים

 כוללות הנוירולוגי המכון מרפאות
 כללית נוירולוגית מרפאה

 ומעקב טיפול ,לאבחון אשפוזים ואחרי ח"מקופ מטופלים מקבלת
 ,הכרה איבודי ,סחרחורת ,ראש כאבי כמו שונות הפרעות אחר

  .ועוד בחושים ,המשקל בשווי ,בהליכה בעיות
 

  זאב ר"ד בראשות תנועה להפרעות המרפאה
 במערכת הפרעות עם באנשים ומטפלת מאבחנת המרפאה ניצן

 ,שונות מסיבות רעד ,האנטינגטון ,פרקינסון מחלת כמו התנועה
  .ועוד בהליכה הפרעות ,טורט תסמונת

  אפל שמואל ר"ד בראשות אפילפסיה מרפאת
  בירור מתבצע במרפאה .ומהקהילה אשפוז לאחר בחולים מטפלת
  לאחר .המיטבי והטיפול המדויק האבחון קביעת לצורך מעמיק

 מופנים הצורך ובעת הפירכוסים לאיזון מטופלים הפונים ,האבחון
 .קוצבים והשתלת אפילפסיה ניתוחי כולל מתקדמות להתערבויות

 ניצן זאב ר"ד בראשות זכרון מרפאת
 מחלות ,זכרון של שכיחות בבעיות וטיפול אבחון ,בהערכה עוסקת

 .וריכוז קשב והפרעות האלצהיימר מחלת כגון לדמנציה הגורמות

 מילוא רון ר"ד בראשות נפוצה טרשת מרפאת
 מומחים נוירולוגים  הכולל רב־תחומי ממרכז חלק היא המרפאה

 בטרשת ומחקר מעקב ,מקיף באבחון ועוסקת ,בתחום מהמובילים
 במתן מיומן המרכז .אחרות דמיאלינטיביות ומחלות נפוצה

 מתקדמים אבחון אמצעי ולרשותו ,באשפוז גם חדישים טיפולים
 .מעוררים פוטנציאלים של ובדיקות MRI-כ
 

 

 לטרשת חדשות בתרופות בין־לאומיים מחקרים מנהלת המרפאה
 מעקב ,חדשניים טיפולים מקבלים במחקרים המשתתפים .נפוצה
 עלות ללא ,תקופתיות MRI בדיקות כולל וקפדני צמוד וניטור
 .מהקופה בהתחייבות צורך וללא

 דורודניקוב ילנה ר"ד בראשות שבץ מרפאת
 ,חריף מוח שבץ עקב אשפוז אחרי מטופלים מקבלת המרפאה
 המוח של הדם בכלי הפרעות עם מטופלים של מהקופות והפניות

 ההפרעה לסוג בהתאם טיפול ,ההפרעות סיבת אבחון לצורך
  הדם בזרימת להפרעות המביאים הסיכון גורמי ואיזון והשבץ

 המחלקה עם מקרוב עובדת המרפאה .מוחי ולשבץ המוחית
  הדם כלי של קול־על לבדיקת המכון ,דם כלי לכירורגיית
  דרך דופלר בדיקות גם ומבצעת ,הדימות ומכון הצוואריים
 .הגולגולת

 פולק לאה ר"ד בראשות סחרחורת מרפאת
 והפרעות סחרחורת מצבי של וטיפול באבחון עוסקת המרפאה

 שבאוזן הווסטיבולרית במערכת מהפרעות הנובעות המשקל בשווי
 והנפשיים הפיזיים בהיבטים עוסקת המרפאה .במוח או הפנימית

 .וסטיבולרי פיזיותרפי טיפול ונותנת ,סחרחורות של

 נטליה ר"ד בראשות עצב־שריר מרפאת
 עוסקת (נוירומוסקולרית) שריר־עצב מרפאת 'טיחמנוביץ

  מערכת ,(נוירופטיות) ההיקפית העצבים מערכת של במחלות
 מיאסטניה) לשריר העצב בין והחיבור (מיופטיות) השרירים

 נוירופיזיולוגיות לבדיקות חדיש מכשור במרפאה .(גראביס
-ו עצבים מוליכויות ,EMG-כ והשרירים העצבים תפקוד להערכת
EMG  ביופסיות לביצוע מכון עם קשר למרפאה .בודד סיב של 

 .ושריר עצב של

  ר"ד בראשות בוטולינום הזרקות מרפאת
 י"ע בטיפול עוסקת ההזרקות מרפאת 'טיחמנוביץ נטליה

 הכלולות בהתוויות (ודיספורט בוטוקס) הבוטולינום רעלן הזרקת
 כמו ,השרירים בטונוס והפרעות התכווצויות של הבריאות בסל

 של ספסטיות ,טורטיקוליס ,הפנים של דיסטוניה ,בלפרוספאזם
 בילדים תחתונה גפה של וספסטיות מוחי שבץ אחרי עליונה גפה
   .במיגרנה גם הזרקות טיפולי ניתנים ,בנוסף .מוחין שיתוק עם

 :כוללות הנוירולוגי במכון הבדיקות
EEG (המוח גלי רישום ,אלקטרואנצפלוגרפיה)  
EEG  בשינה 
EMG+NCT: הולכה מהירויות ובדיקת אלקטרומיוגרפיה  

  נטליה ר"ד י"ע מבוצעות הבדיקות .היקפיים בעצבים
 גם המבצע הדרום באזור היחיד הוא המכון .'טיחמנוביץ

 החיבור של מחלות לאבחנת בודד מסיב EMG של בדיקות
  .לשריר העצב בין

הראיה ממערכת מעוררים פוטנציאלים (VEP), השמיעה 
(BERA) והתחושה (SEP) במסלולים הפרעות לאיתור 

 .השדרה  ובחוט במוח תחושתיים
TCD (הגולגולת דרך דופלר) במסלולים הפרעות לריפוי 

  בכלי הדם זרימת ולהערכת השדרה ובחוט במוח תחושתיים
  .המוחיים הדם

 פעילות מחלקת
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 טיפול  
 בשבץ  

   מוחי
  הזמן הרפואה בעולם אולם ,כסף שווה זמן העסקים בעולם

 הטיפול על כשמדברים בעיקר .חיים שווה והוא יותר יקר

 .(Stroke) מוחי בשבץ

  1,100 -כ .שנה מידי מוחי בשבץ לוקים בישראל איש 20,000

  במצב מדובר .2016 -ב ברזילי הרפואי במרכז טופלו מהם

  הדם בזרימת הפרעה בשל שנגרם חיים מסכן רפואי חירום

  תאי מיליון 2 -כ של לאיבוד מביאה שחולפת דקה כל .למוח

  .מוח

 הוא מוחי לאירוע התסמינים הופעת מרגע לטיפול הזמן חלון

 ממיס בתכשיר ורידי תוך תרופתי טיפול למתן שעות 4.5 עד

 לשליפת ,דחוף מוח בצנתור לטיפול שעות 24 -כ ועד קריש

 בטיפול הזמן חלון ,זאת ועם .במוח הדם מכלי הקריש

  .מהמטופלים קטן לחלק רק רלוונטי הצנתורי הפולשני

  זכה לא ,בארץ מוחי בשבץ מהלוקים גדול חלק היום עד

 בהגעה עיכובים בשל בעיקר ,אמת בזמן רפואי טיפול לקבל

 את העלה הבריאות משרד של הפרסום מסע .מיון לחדר

  עם החולים לבית מהירה לפניה ,מסוימת במידה ,המודעות

  למסלול נערך הרפואי המרכז ,במקביל .התסמינים הופעת

   ."שבץ קוד" הפעלת י"ע מוחי באירוע לטיפול מהיר

 נזקי את מצמצם ,מהיר וטיפול מידי אבחון מאפשר שבץ קוד

  ובלתי מתמשך נזק להם שנגרם המטופלים מספר ואת השבץ

  .הפיך

 נוירולוג רופא ,מוחי לאירוע חשד על הודעה קבלת עם

  ערוך החדר .ד"במלר "הלם חדר"ב למטופל ממתינים ואחות

  תכנית וקביעת (CT -ה מכון בסיוע) מהיר אבחון לביצוע

 רפואי למרכז העברה או (טרומבוליזה) תרופתית טיפולית

 .לצורך בהתאם ,(מוח צנתור) פולשנית להתערבות "על"

 משרד שפירסם הסטטיסטיים מהנתונים ,לדעת חשוב

  המוביל הנו ברזילי הרפואי המרכז ,2017 ביוני הבריאות

  בתי כלל מבין בארץ (ממיס) טרומבוליטי טיפול במתן

  משמעותי קיצור תוך (2016 בשנת מטופלים 113) החולים

  לביצוע ועד הרפואי למרכז המטופל מקבלת הזמן של

CT/MRI (דקות 30 -מ פחות). 

 חולף מוחי באירוע שלקו מטופלים ,השבץ שירות במסגרת

 שגם מוסמך נוירולוג י"ע הערכה מקבלים מוחי בשבץ או

 עוברים ,מעקב והמשך אופטימלית טיפול תכנית מתווה

 וטיפול למעקב ונכנסים באשפוז התחלתי שיקום תהליך

 . םנוספי אירועים ובמניעת השבץ בתוצאות טווח ארוכי

 

 

 

 הרפואי ברזיליבמרכז 

 השכלה
 .רוסיה ,דון על רוסטוב ,לרפואה אוניברסיטה 1980-1974

 עבודה ניסיון
 משנת החל ברזילי הרפואי במרכז מוחי שבץ שירות מנהלת

2013 . 
 .2013 משנת החל ,כללית ח"בקופ יועצת רופאה

 הרפואי במרכז נוירולוגית מחלקה מנהל סגנית 2016-2009
  .ברזילי
 הרפואי במרכז נוירולוגית 'במח בכירה נוירולוגית 2002

 .ברזילי
  הרפואי במרכז נוירולוגית 'במח  מתמחה רופאה 2002-1998

 .ברזילי
 ,אווירית תעשיה ,רפואה במרכז נוירולוגית רופאה 1997-1981

 .רוסיה ,רוסטוב
 .רוסטוב בעיר 10 מספר חולים בבית 'סטאז 1981-1980

   מרצה
 .אשקלון ,ברזילי הרפואי במרכז לסיעוד הספר בית 2004 -מ
  .שבע באר ,גוריון בן לרפואה בפקולטה 2004 -מ

 . 2005-מ לרפואה סטודנטים מדריכה
  בארץ רבים פרסומים ,רפואיים מאמרים דורודניקוב ילנה 'לדר

 .ובעולם

 דורודניקובר ילנה "ד
 מנהלת השירות לשבץ מוחי
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   המחלקה

 במגבלות וטיפול באבחון עוסקת הילד להתפתחות המחלקה
 .התפתחות
  ,הילד התפתחות תחומי בכל מקצועי אדם כוח של צוות במחלקה

 .הרלוונטיים הרפואה בתחומי יועצים זה ובכלל
 הפרעות  ,כללי התפתחותי עיכוב הכוללות התפתחות הפרעות

 המוטוריקה בתחום קשיים ,מוטורי וסרבול המוטורית בהתפתחות
  והתקשורת הדיבור ,השפה בהתפתחות הפרעות ,העדינה

 .התפיסתי השכלי במישור הפרעות ,אוטיזם ,החברתית
 .שנים 5 עד לידה :הילדים אבחון גיל

 רב צוות י"ע הבעיות ואבחון איתור מתבצע ,המחלקה במסגרת
 רופא :שונים בתחומים מקצוע אנשי הכולל ומיומן מלא מקצועי
 ,פיזיותרפיסטים ,סוציאליים עובדים ,פסיכולוגים ,נוירולוג
 .מיוחד וחינוך סיעוד ,בעיסוק ריפוי ,ושמיעה בדיבור מרפאים

 והשיקום הטיפול דרך על הצוות ממליץ האבחון תהליך בגמר
  במסגרות או במחלקה טיפול להמשך מופנה והילד המתאימה

 .במחלקה תקופתי מעקב תוך ,הקהילה

 ר אברהם עדן"ד
 הטלפון שלנו המחלקהמנהל  

08-6745210 
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 ילדים והתפתחות הילד בנוירולוגייתמומחה. 
 ברפואת ילדיםמומחה. 
 

  Semmelweisלמודי רפואה באוניברסיטת  1998-1991
 .הונגריה, בבודפשט

 .במרכז הרפואי אסף הרופא' סטאז1999-1998
 .ברפואת ילדים במרכז הרפואי ברזיליהתמחות  2004-1999
 .בנוירולוגית ילדים במרכז הרפואי וולפסוןהתמחות  2007-2004

, ח ברזילי"ביה, מנהל המחלקה להתפתחות הילד   -ועד היום 2008
 וולפסון. ן.ג.מפעיל במרפאת . אשקלון



, ש סאקלר"לרפואה עס "ר שמואל לברטובסקי בוגר בי"ד
.1979-1972אביב -אוניברסיטת תל  

 התמחות
   .רחובות ,קפלן ח"בי ,עיניים מחלקת1985-1980

 על התמחות
 עיניים מחלקת ,קדמי ומקטע קרנית ניתוחי 1988-1987

 .הברית ארצות ,קנטאקי ,לואיוויל באוניברסיטת
 ,הדמעות ודרכי העפעפיים של פלסטיקה ניתוחי 1989-1988

 .הברית ארצות ,אוהיו ,סינסינטי באוניברסיטת עיניים מחלקת

 עבודה מקום
 .אשקלון ,ברזילי ח"בי ,עיניים מחלקת מנהל היום ועד 1995

 אקדמי תואר
  שבע באר אוניברסיטת ,הבריאות למדעי הפקולטה ,בכיר מרצה
 .בנגב

 

 ר שמואל לברטובסקי"ד
 הטלפון שלנו מערך עינייםמנהל  

08-6745941 

 
 .עיניים ומרפאות עיניים מחלקת כולל עיניים מערך

 הם ורופאינו ,עיניים ברפואת המקצועות תת בכל מטפלים אנו 
 מחלות של התחומים בכל מטפלת המחלקה .בתחומם מהמובילים

 ניתוח לפני מטופלים בעיקר הם מאושפזיםה .העיניים וניתוחי
 צמוד טיפול המחייבות עיניים מחלות עם מטופלים ,ניתוח ולאחר

  .שונות מפגיעות ופצועים מעמיק בירור או
 :העיניים רפואת של הבאים בתחומים מומחים עובדים במחלקה

  ,נוירו־אופתלמולוגיה ,פזילה ,העין של קדמי מקטע ,גלאוקומה
 .ואוקולו־פלאסטיקה אובאיטיס , רשתית

 הבאים בניתוחים מתמחה העיניים מחלקת
(קטרקט) ירוד הסרת   
חדישות בשיטות (מוגבר עיני תוך לחץ) גלאוקומה ניתוחי. 
שכבתיות מתקדמות קרנית השתלות כולל) קרנית השתלות,  
  (ואחוריות קדמיות     
(תפרים ללא) פטריגיום ניתוחי  
וזגוגית רשתית ניתוחי   
(קוסמטיים ניתוחים כולל) עפעפיים ניתוחי   
בילדים עיניים וניתוחי פזילה ניתוחי  
העין ארובת ניתוחי   
הדמעות דרכי של ניתוחים   
העין וגלגל העפעפיים של פציעות  
 

  מערך פעילות
 עיניים

58 



 גולגולת ובסיס סינוסים לניתוחי מומחה ,פורר בועז ר"ד
 .אנדוסקופיים
  תל אוניברסיטת לרפואה ס"ביה ,M.D תואר בעל 1991-1998

 .אביב
  ,וצוואר ראש וניתוחי וגרון אוזן אף מחלות התמחות 2005-1999

 .אביב תל סוראסקי רפואי מרכז
רפואי מרכז , וגרוןבכיר במחלקת אף אוזן רופא  2012-2005

 .ברזילי
 גולגולת ובסיס סינוסים בניתוחי התמחות תת 2009-2008

   .Singapore General Hospital  אנדוסקופיים
  ,צוואר ראש ניתוחי ,וגרון אוזן אף מחלקת מנהל היום ועד 2012

 .ברזילי האוניברסיטאי הרפואי במרכז
 

  אקדמי מינוי
  .גוריון בן באוניברסיטת לרפואה מרצה

   .הראשונה מהשורה מדעיים בעיתונים פרסומים 20 כ
   .ובעולם בישראל בכנסים פעילה השתתפות

  
 

 ,כרוניות סינוסים למחלות הניתוחים מגוון כל את מבצעת המחלקה
 ,שקדים ניתוחי ,המח נוזל ודלף והסינוסים האף של גידולים

 .התריס ובלוטת צוואר בלוטות ניתוחי ,אוזניים ניתוחי ,אדנואידים
 האחרונות בשנים ניתוחים 1,000 מעל של ניסיון המחלקה למנהל

 באבחון המחלקה עוסקת ,כן כמו .גבוהים הצלחה אחוזי עם
 ממחלות הנובעות משקל שיווי והפרעות שמיעה בהפרעות וטיפול
 .אוזניים

  מערכת ,אנדוסקופי צילום של הטכנולוגית מהחזית ציוד במחלקה
   .בעולם כיום הקיים ביותר הטוב כירורגי וציוד ממוחשבת ניווט

  

 במחלקה נוספים מומחים רופאים
 בלוטת ניתוחי ,וצוואר ראש לניתוחי מומחה יוליאן אולבסון ר"ד

  .צוואר וניתוחי ,רוק ובלוטות התריס

  ,התוף עור תיקון ,אזניים לניתוחי מומחה דניאל קרקובסקי ר"ד

    .מסטואיד וניתוחי ,שמיעה משמרי ניתוחים

 ,התוף עור תיקון :אזניים לניתוחי מומחה -פומורצב אלכס ר"ד

 .מסטואיד וניתוחי ,שמיעה משמרי ניתוחים

 אנדוסקופיה ,וצרידות קול לבעיות מומחה ולדימיר טרושין ר"ד

 .הקול מיתרי של וניתוחים
  

   מחלקת פעילות
 וגרון אוזן אף

 ר בועז פורר"ד
 הטלפון שלנו מחלקת אף אוזן וגרוןמנהל  

08-6745939 
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 לרפואה האוניברסיטה ,MD בוגר ,רומנובסקי איגור ר"ד
 . (1984-1978) אוקראינה ,דניאפרופטרובסק

 הדסה החולים בית ,אורולוגית במחלקה התמחות ביצע 2000-1992
 .ירושלים ,כרם עין

 

 מקצועי וניסיון עבודה
 ,זאפורוזיה ,האזורי החולים בית ,בכירורגיה מתמחה 1985-1984

 .אוקראינה
 ,זאפורוזיה ,האזורי החולים בית ,באורולוגיה מתמחה 1990-1985

 .אוקראינה
 .ירושלים ,כרם עין הדסה , באורולוגיה מתמחה 2000-1992
 רפואי מרכז של אורולוגית במחלקה בכיר רופא 2012-2000

 .שבע באר ,סורוקה
 ,סורוקה רפואי מרכז של אורולוגית מחלקה מנהל סגן 2013-2012

 .שבע באר
 ,סורוקה רפואי מרכז של לאנדואורולוגיה יחדה מנהל 2017-2013

 .שבע באר
  ,ברזילי רפואי מרכז ,אורולוגית מחלקה מנהל ,2017 ממאי החל

 .אשקלון
 

 

 אקדמי תואר
 .שבע באר ,גוריון בן אוניברסיטת ,מרצה 2010

 
  בארץ מקצועיים בארגונים חברות רומנובסקי איגור ר"לד

 .ובעולם
  

 ר איגור רומנובסקי"ד
 הטלפון שלנו מחלקת אורולוגיהמנהל  

08-6745858 
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  המחלקה של עיקרית פעילות
  מחלת ,אונקולוגית אורולוגיה ,ילדים אורולוגית ,כללית אורולוגיה

 אי כמו אחרות רבות אורולוגיות ובעיות ,השתן בדרכי אבנים
 וממאירים שפירים גידולים ,המיני בתפקוד הפרעות ,שתן נקיטת

        .ועוד הערמונית בבלוטת
 

   הטיפול שיטות
שמרניים טיפולים 
זעיר ניתוחים ,בעולם המתקדמות בשיטות כירורגיים טיפולים  

   .ולפרוסקופיים אנדוסקופיים ,פולשניים
 

   עיקריים פעילות תחומי
  אנדוסקופית כירורגיה

  דרכי למערכות להכנס לרופא המאפשר באורולוגיה מודרני ענף
 השתן וכיס השופכה דרך כניסה .כירורגי בחתך צורך ללא ,השתן
 גם המאפשרת ,הכליות באזור זעירה דקירה דרך או ,הכליות לכיוון

 גישות  .הגוף לרקמות משמעותי נזק גרימת ללא ,נוחה גישה היא
 ,זעירות במצלמות המצויד ,המודרני המכשור בעזרת אלה

 לאורולוגים מאפשרות ,לייזר סיבי כגון נוספים זעירים ומכשירים
 בניתוח בהן לטפל צורך היה הקודם שבעידן ,המחלות ברוב לטפל
 .מלא

  מתקדמת לפרוסקופית כירורגיה
 .הזמן כל ומתפתח ,ביותר מהמתקדמים הנו הלפרוסקופי השירות

 עם וחזרו ,בגרמניה ארוכה תקופה השתלמו במחלקתנו הרופאים
 הנם זו בגישה המבוצעים ניתוחים .מצוינות ויכולות נרחב ידע

  של רדיקלית לכריתה ניתוחים ,חלקית או שלמה כליה כריתת
 ,הזרע חבל של מורחבים ורידים לקשירת ניתוחים ,הערמונית

 זו שיטה .הבטן בחלל תמיר אשך זיהוי כמו חוקרות בדיקות
 רמת את שמקטינה בכך הניתוח שלאחר הסבל תקופת את ממזערת
 החיים לשגרת יותר מהירה חזרה ומאפשרת ,ברקמות הפגיעה

     .ולעבודה

   ילדים אורולוגית כירורגיה
 פגמים של שחזורים ניתוחי ,לילה בהרטבת טיפול כולל התחום
 הטיפול .בכלל ועד הלידה מגיל ,והמין השתן במערכת מולדים
 זעיר טיפול כולל מתקדמים אנדוסקופיים ניתוחים גם כולל בילדים
 .השתן דרכי של באבנים פולשני

  השתן בדרכי אבנים כירורגיית
 השונות השיטות של טכנולוגית התפתחות חלה האחרונות בשנים

 בניתוחים הצורך את  שביטלו ,השתן בדרכי באבנים לטיפול
 בשיטה אבנים והוצאת חיצוני אבנים ריסוק כולל ,פתוחים

  .מלעורית
 מתאימה הכשרה וקיימת ,ביותר מתקדם מכשור ישנו במחלקתנו

  לצורך זה במכשור מוצלח לשימוש ,והסיעודי הרפואי לצוות
 ולמיקום לגודל מותאמות אלו שיטות .האבנים במחלת טיפול
 בהתאם טכנולוגיים פתרונות של רחב מגוון ומהוות ,האבן

   .הרפואיות  לאינדיקציות

   גינקולוגית־אורו כירורגיה
 של האנטומיה .ולגינקולוגים לאורולוגים משותף הנו זה תחום

 מאוד קרובים השתן למערכת השייכים האיברים שבה האישה
 בביטויים זה על זה ומשפיעים ,המינית למערכת השייכים לאלה

 שונים מסוגים שתן נקיטת אי ,שתן במתן הפרעות .קליניים
  הבירור .נשים בקרב השכיחות המחלות הן אלה ,שונות ובדרגות
 ,שונים תרופתיים טיפולים ,אורודינמית בדיקה כוללים והטיפול
 פולשניים זעיר ניתוחים הנה המגמה כאשר ,שונים וניתוחים
  מכשור קיים האורולוגי ובמכון האורולוגית במחלקה .חדשניים

 והן שמרני באופן הן לטיפול ,מכן ולאחר ,המחלה לאבחון מתקדם
 .כירורגית בגישה

  ואנדרולוגיה אונות אין
 .ונשים גברים בקרב גבוה די באחוז קיימות המיני בתפקוד הפרעות

 ושפיכה בזקפה הפרעה הן גברים בקרב ביותר השכיחות ההפרעות
 אשר חדשות תרופות פותחו האחרונות השנים בעשר .מוקדמת

 ,להיום נכון .ומהפכני משמעותי באופן הטיפול לשינוי גרמו
 .תרופתי טיפול באמצעות רבה ביעילות מטופלות בזקפה הפרעות

 פולשניים לטיפולים הזקוקים חולים של קטן אחוז ישנו עדיין
 המיני בתפקוד הפרעות לאבחון שירות קיים במחלקתנו .יותר

 דם זרימת הדמית בדיקות מבוצעות השירות במסגרת .בהן וטיפול
 ,מתקדם דופלר אולטרסאונד מכשיר באמצעות ,המין באיבר
 המלצות מקבל החולה האבחון לאחר .(NPT) לילה זקפת בדיקת

 ,הזקפה לשיפור הזרקות ,ואקום מכשיר ,תרופות הכוללות לטיפול
  .המין לאיבר תותבים להשתלת ניתוחים או

 מחלקת פעילות
 אורולוגיה
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 : רופאים בכירים
 דוד  ר קיסרי "ד
 דימיטרי שומלינסקיר "ד
 לאוניד לוביקר "ד
 אורולוג ילדים -אורי גורליקר "ד
 יעקב מוגילבקיןר "ד
 יבגני יולישר "ד
 יבגני סטפנובר "ד



 (B.Sc) ראשון תואר בהצטיינות סיים שרייבר גבריאל 'פרופ
 בהצטיינות סיים מכן ולאחר אביב תל אוניברסיטת ,בביולוגיה

 בנוירוכימיה  (Ph.D) שלישי תואר ,בביוכימיה (M.Sc) שני תואר
   .אביב תל באוניברסיטת (M.D) רפואה עם יחדיו

 

  הנפש לבריאות הלאומיים במכונים דוקטורט־בתר השתלמות סיים
 .מרילנד ,בבתסדה (NIMH) ב"ארה של

 

   .2006 שנת מאז ברזילי הרפואי במרכז הפסיכיאטרי המערך מנהל
 בפקולטה הפסיכיאטרית החטיבה ר"יו ,לפסיכיאטריה פרופסור

 הספר בבית שותף מנהל .גוריון בן 'אונ של הבריאות למדעי
 הרפואי למרכז המשותף פסיכואנליטית לפסיכותרפיה

 .גוריון בן ולאוניברסיטת ברזילי האוניברסיטאי
 

 גוריון בן 'באונ הבריאות למדעי הפקולטה סגל חבר

 שרייברגבריאל ' פרופ
 הטלפון שלנו המחלקה הפסיכיאטריתמנהל  

08-6745399 

  דיקן וסגן לרפואה הקבלה ועדת ר"כיו כיהן ,1986 משנת
  ,2011 בשנת  הבריאות למדעי הפקולטה כדיקן נבחר .לסטודנטים

 .2014 לשנת עד בתפקיד וכיהן
 

 מצב ומייצבי דיכאון נוגדי של הפעולה במנגנוני עוסקים מחקריו
 .הרוח מצב הפרעות של ובאבחון בטיפול ,פיזיולוגיה־בפתו  ,רוח

 לחוקרים Bennett פרס ביניהם ,לאומיים־בין לפרסים זכו מחקריו
 מטעם בכירים לחוקרים Ziskind-Zomerfeld ופרס צעירים
   Anna-Monika פרס ,ביולוגית לפסיכיאטריה האמריקאי האיגוד

 .בדיכאון למחקר האירופאי
  פי על הפסיכותרפי והטיפול הפתולוגיה בהבנת עוסק מחקרו

  .הפרקטלית והגיאומטריה ליניארית הבלתי הדינאמיקה עקרונות
  -פשוט מורכב"ספרו יצא לאור  2011בשנת  

  "לאקאןעד  מבורחס: ליניארי-לא-גיאומטרי-ספרותימסע 
 .רסלינגבהוצאת 

  

62 

 מחלקת פעילות
 פסיכיאטריה

 דרום כל את המשרתת היחידה הפתוחה הפסיכיאטרית המחלקה  
  המערבי והנגב הנגב צפון כולל ,הנגב מאזור אליה מגיעים .הארץ
 ,אופקים ,גת קריית ,שבע באר ,דימונה ,ירוחם בואכה מאילת החל

 זה ובכלל ,ואשדוד מלאכי קריית ולפרקים ,אשקלון ,נתיבות
  .ושדרות עזה עוטף בחבל ישובים

 

 ,סוציאלית עבודה ,סיעוד ,לרפואה סטודנטים מלמדת המחלקה
 .ופסיכותרפיה פסיכולוגיה

 

 ,ביולוגית פסיכיאטריה בתחום מחקרים מתבצעים במחלקה
   .וסיעוד פסיכותרפיה ,פרמקולוגיה־פסיכו

 

 הרפואי המרכז של הפסיכיאטרי המערך מן חלק היא המחלקה
 :הכולל ברזילי

 

פתוחה אשפוז מחלקת. 
יום וטיפול יום אשפוז שירותי. 
בברזילי פסיכיאטרית מרפאה. 
ובשדרות  גת בקריית קהילתיות פסיכיאטריות מרפאות. 
יום וטיפול מרפאה הכולל ונוער לילדים שירות. 
פסיכיאטרי ,מקצועי רב וטיפול אבחון מעניקה המחלקה, 

   .חשמל בנזעי טיפול זה ובכלל ושיקומי סיעודי ,פסיכותרפי
 

 
 הפסיכיאטרית המחלקה של מקיף שיפוץ בוצע האחרונות בשנתיים

 .בה המטופלים לרווחת פנים ומאירת מרווחת היא והיום
 
  



 .והמתבגר הילד של בפסיכיאטריה מומחית ילנה ר"ד
 :רפואית השכלה

  ,קרגנדה ,לרפואה הגבוה ס"בביה M.D רפואה לימודי 1987-1980
 .קזחסטאן

 ,לילדים המחוזי ח"בבי ילדים ברפואת מלאה התמחות 1988-1987
 .הסמכה כולל ,קרגנדה

 ,הארצי במכון ילדים באנדוקרינולוגיה השתלמות 1990-1990
 .מוסקבה

 באוניברסיטה ילדים של זיהומיות במחלות השתלמות 1994-1994
 .מוסקבה ,לרפואה

  ,הרך הגיל של פסיכיאטריה -המשך לימודי 2011-2009
 .א"ת אוניברסיטת

 :תעסוקתי ניסיון

 ,לילדים המחוזי ח"בבי ילדים ברפואת התמחות 1988-1987
 .קזחסטאן ,קרגנדה
 בתחומי בכירה ילדים רופאת הייתה ,בקזחסטאן עבודתה במהלך
  .והאנדוקרינולוגיה הראות
 ,חולים בקופות שונות במסגרות בכירה כרופאה עסקה בארץ

 .הרך לגיל הנפש ובריאות והמתבגר הילד של בפסיכיאטריה
 .ברזילי  ח"בבי ולמתבגר לילד יחידה מנהלת   4.2017-מ

 

   ולמתבגר לילד היחידה
 רגשיות נפשיות בעיות במגוון ,18-5 בגילאי ונוער בילדים מטפלת

 טיפולים ,טיפולים של רב מגוון קיים ביחידתנו .והתנהגותיות
 ,בדרמה טיפולים ,באומנות טיפול ,הורים הדרכות ,פסיכולוגיים

   .'וכו ולהורים לילדים טיפוליות קבוצות
 החולים בבית מחלקות כלל עם שוטף באופן עובדת יחידתנו
  ,בכלל החולים בבית המאושפזים לילדים יעוץ שירותי ונותנת

   .בפרט ילדים ובמחלקת
  ,החינוך מוסדות ,הרווחה לשכת עם שוטף קשר מתקיים בנוסף
  בעיר הפסיכולוגי השרות ,ופנימיות ילדים בתי ,המבחן שרות

   .ובסביבה אשקלון
   .(17 טפסי)  החולים קופות י"ע נעשית  - ביחידה לטיפול ההפניה
  17 עד 5 בגילאים ונוער לילדים מיועד היום אשפוז   - יום אישפוז

 ,יום באשפוז השהייה במהלך .מורכבים נפשיים במצבים ,שנים
  י"ע המנוהל "שקד" ס"בי במסגרת חינוך שרותי מקבלים הילדים

 הטיפול  .היחידה במסגרת רפואיים ושרותים ,יוספי מינה 'הגב
  לקהילה הילדים של חזרתם ומאפשר ואינטנסיבי מרוכז בהם

  . אופטימלי תפקוד המאפשר במצב ס"ולביה

 מנהלת היחידה

 בחטינסקיילנה ר "ד

 היחידה

 ולמתבגר לילד הפסיכיאטרי היום טיפול על
 במרכז ולמתבגר לילד ליחידה שייך הפסיכיאטרי היום טיפול

  מיועדת המסגרת .2003-בשנת ונפתח אשקלון ברזילי הרפואי
 טיפולית להתערבות הזקוקים ,שנים 18-6 בגילאים למטופלים

 ,מרפאתית במסגרת לספק שניתן ממה יותר ומקיפה אינטנסיבית
 .מלא פסיכיאטרי אשפוז מחייב שאינו במצב מדובר זאת עם ויחד

 מצוקה לכל מענה היום טיפול מחלקת מציעה ,עקרוני באופן
 ,שהותם במהלך .וטיפול הערכה ,אבחון המחייבת חריפה נפשית

  "שקד" החינוכי המרכז צוות י"ע חינוך שירותי מקבלים המטופלים
 החינוכיות התכניות .חולים ילדים חוק מתוקף ,הרפואי במרכז

  ,ההינוכי הצוות ובשיתוף ,הרפואי הצוות הנחיית פי על מותאמות
 המסגרת עם שיתוף ותוך ,מצבו פי על ,פרטני באופן מטופל לכל

   .בקהילה החינוכית
 

 המחלקה צוות
  ,בכירה קלינית פסיכולוגית ,מומחים פסיכיאטרים רופאים

  מטפלים ,מדריך ,באומנות מטפלות ,אחות ,פסיכולוגים
  .(יוגה) אלטרנטיביים

 

 מקצועי הרב הצוות של בעבודה טיפול מוקדי
 טיפול תכנית הבנית ,חינוכי -פסיכו ,פסיכיאטרי כוללני אבחון

 קבוצתיים פסיכותרפיה טיפולי ,מקצועי הרב הצוות י"ע ויישומה
  וסיעודי רפואי טיפול ,המטופל של למצבו המותאמים -ופרטניים

 ,הורים הדרכת ,פסיכודידקטי אבחון הצורך במידת ,פסיכיאטרי
 חינוך) קהילה לגורמי ייעוץ ,מטופלים להורי הדרכה קבוצת
 ,(רווחה) טיפול ותכנון (חינוך) השמה בועדות השתתפות ,(ורווחה

  .בשחרור וליווי ייעוץ ,בקהילה למסגרת חזרה שילוב בתהליך ליווי

 קלינית בכירהפסיכולוגית 
 מדריכה בפסיכותרפיה ובדיאגנוסטיקה

 ספקטורחדוה ר "ד

 08-6745510:  שלנו הטלפון 

 :זמני הפעילות בטיפול היום
      15:35 - 8:00בין השעות ' ה-'ימים א
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 הצוות
 צוות .הצוות אנשי הוא שלנו הניתוח חדרי מערך של הפועם לבו

 בתחומי הראשונה מהשורה מקצוע אנשי כולל הניתוח חדרי
 ,טכנאים של נרחב צוות להם מסייע .והסיעוד ההרדמה ,הכירורגיה

  בברזילי הצוות אנשי כל .השונים הבריאות ומקצועות משק עובדי
 בשימוש ומתמחים מקצועיות בהשתלמויות משתתפים

 ברמה טיפול להבטיח מנת על ,ביותר החדישות בטכנולוגיות
  .ביותר הגבוהה

 ברזילי ניתוח חדרי אודות
 בשלושה ,ניתוח חדרי 11 כולל בברזילי הניתוח חדרי מערך

 ניתוחים ,כלליים לניתוחים המיועדים ,שונים מתחמים
   .קיסריים וניתוחים (יום אשפוז) אמבולטוריים

 
 בסטנדרטים ,מתקדם רפואי בציוד מאובזרים שלנו הניתוח חדרי

  לניטור ,פולשניות פעולות לביצוע המשמש ,לאומיים־בין
 .לשחרורו ועד מקבלתו המטופל על ולהשגחה

  בראש הנן הטיפול ובטיחות איכות" חדרי
  מתמדת בצורה פועלים ואנו מעיינינו

  הגבוה הסטנדרט את להבטיח מנת על
 "מטופלינו עבור ביותר

 הטלפון שלנו

08-6745292 
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 הרדמה כוללים ברזילי הרפואי במרכז המתבצעים ההרדמה סוגי
 ,וההיקפיים העצביים החסמים סוגי כל ,וכן ,אזורית הרדמה ,כללית

 שבשימוש הייחוד .אולטרסאונד של חדישה טכנולוגיה באמצעות
 ,הניתוח שלאחר כאב של במניעה ואף בהקלה הוא זו בטכנולוגיה

  .מהניתוח ההחלמה ובשלב ההתאוששות במשך
 תחת האזורית ההרדמה בתחום בארץ מהמובילות הנה מחלקתנו

 הניתוחים ברוב מבוצעת ,זו הרדמה שיטת .אולטרסאונד
  וצנתור לאיתור ,כן וכמו הלפרוסקופים והניתוחים האורתופדיים

  .דם כלי
 שירותי מתן על אחראיים וההתאוששות ההרדמה מחלקת רופאי
 ,ניתוח־טרום מרפאת במסגרת הרדמה לפני יעוץ ,הרדמה

  .המטופל ובטיחות הטיפול איכות על דגש שימת תוך ,התאוששות
 מתקיימים שם ,המרכזיים הניתוח בחדרי מתבצעת המרדים פעילות

 שם ,כירורגי יום לאשפוז וביחידה ,והדחופים הארוכים הניתוחים
 .והאמבולטוריים הקצרים הניתוחים מתקיימים

 במכוני הפולשניות הפעולות ומורכבות התרחבות לאור ,כן כמו
 הרופאים נדרשים ,ואלקטרופיזיולוגיה צנתור ,גסטרו ,הדימות

 דגש .אלה במכונים למטופלים גם הרדמה שירותי לספק המרדימים
  האפידורלי לאלחוש ובפרט מיילדותית להרדמה ניתן מיוחד
  בחדרי שעות 24 ניתן השירות .הלידה במהלך הכאבים על להקלה
 .מיומנים מרדימים רופאים י"ע הלידה

 

ויחידת ההתאוששות הניתוח חדרי "
מצוידים בטכנולוגיה החדישה ביותר  

"בתחום ההרדמה בארץ ובעולם  

 ר פבלו בוקסנבוים"ד
 הטלפון שלנו מחלקת הרדמהמנהל  

08-6745291 

   מחלקת פעילות
 הרדמה

 ,אורוגוואי של האוריינטלית הרפובליקה אוניברסיטת 1973-1972
  .לרפואה הפקולטה

 הפקולטה ,איירס בואנוס של הלאומית האוניברסיטה 1978-1974
 .ארגנטינה ,לרפואה
 .(M.D)   הלרפוא דוקטור 1983

 עבודה ניסיון
1978-1974 Diffucap SACITI, ארגנטינה ,איירס בואנוס, 

 .המחקר מחלקת
 במחלקה מדעיים מחקריים בפרוייקטים פ"שת 1981-1979

 ,מונטווידאו לרפואה הפקולטה ,ותרפויטיקה לפרמקולוגיה
 .אורוגוואי

  ,מאסיאל האוניברסיטאי החולים בית ,כירורגיה 1984-1981
 . אורוגוואי ,מונטווידאו
   .ישראל ,רחובות ,קפלן הרפואי המרכז ,הרדמה 1991-1984
 .תקווה פתח ,רבין קמפוס ,בלינסון רפואי מרכז 1997-1991

 .שניידר רפואי מרכז
 .ברזילי רפואי מרכז היום ועד 1997
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 יעקבסוןר דניאל "ד
 הטלפון שלנו היחידה לטיפול נמרץ כללימנהל  

08-6745673 

 ,ומעלה 16 מגיל בחולים מטפלת נשימתי נמרץ לטיפול היחידה
 ,קשות ממחלות כתוצאה ,חיים מסכן רפואי במצב הנמצאים
 ,הרעלות ,תאונות ,היריון סיבוכי ,כירורגיים סיבוכים ,זיהומים
  .'וכו חיים בעלי תקיפות

 
 לרפואה סטודנטים בהוראת ומשתתפת להתמחות מוכרת היחידה

  ומכשירה ,בנגב גוריון בן באוניברסיטת לרפואה הספר מבית
 .הנמרץ הטיפול במקצוע מתמחים

 
 בדיקה של רחב בשימוש המצטיינת בארץ הראשונה היא יחידתנו

  מערכת ,הדם מעגל ,הלב מערכת על חודרני לא כמעקב קולית־על
  לחולה החוסכת פעולה .החולה של הנוירולוגי מצבו ואף הנשימה
  .מסוכנים וצנתורים בקרינה הכרוכות לבדיקות חשיפה

 להנשמה ,החולה במיטת קנה פיום מבצעים ביחידתנו ,כן כמו
 .ממושכת
  ולהכפיל חדש למתקן לעבור עתידה נשימתי נמרץ לטיפול היחידה

 .המיטות מספר את
 

   מחלקת פעילות
 כללי נמרץ טיפול

 .ארגנטינה, רפואה באוניברסיטת בואנוס איירסלימודי  1988-1982
ח "כ וביה"הדסה עח "ביה, פנימיתמומחה בטיפול נמרץ וברפואה 

 .קנדה, טורונטו, "מישל סיינט"
 .ברזילירופא בכיר ביחידת טיפול נמרץ כללי במרכז הרפואי  1999
 .ברזילימרכז רפואי , כללייחידת טיפול נמרץ מנהל  2017

 תואר אקדמי
 .גוריון-אוניברסיטת בן, מרצה

 ההוראהתחומי 
בדיקה  ) Point-of-Care Ultrasonography -נמרץ וטיפול 

 (.החולהשל החולה הקריטי ליד מיטת  קולית־על
 מתקדמת החיאהמדריך 
במרכז הרפואי ברזילי החיאהר ועדת "יו 
במרכז הרפואי ורידית־תוךר ועדת תזונה "יו 
 במרכז הרפואיאיברים יועץ תרומות 
חבר האיגוד הישראלי לטיפול רפואי נמרץ 
 להחיאהחבר באיגוד הישראלי   
חבר באיגוד הישראלי לרפואה פנימית 

סנט "ח "מטעם בי" החמלה בטיפול"קבלת פרס  2008בשנת 
 .קנדה, בטורונטו" מייקלס
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 ר יונתן ריק"ד
 הטלפון שלנו המחלקה לרפואה דחופהמנהל  

08-6745118 

  
  הרפואי במרכז ,"מיון חדר" ,דחופה לרפואה המחלקה

 השנה ימות בכל ביממה שעות 24 פועלת ,ברזילי האוניברסיטאי
 .יום מדי מטופלים במאות ומטפלת

 
 
 
 
 

 ברפואה מומחים רופאים ,מקצועי רב צוות כולל המחלקה סגל
 כוחות ,טכנאים ,מזכירות ,דחופה ברפואה מומחיות אחיות ,דחופה

 וכוננים תורנים מערך עומד המחלקה לרשות .ביטחון ואנשי עזר
 .החולים בית של
  ככל ומהיר יעיל ,איכותי רפואי טיפול להעניק משתדלים אנו

 המטופל של ובמצבו בצרכיו מרבית התחשבות תוך ,האפשר
 .אותו והמלווים

 אבחון ,קליטה הליך המטופל עובר במחלקה השהיה במהלך
  .המטפל הצוות ידי על וטיפול
 רפואיות לבעיות חירום טיפולי להעניק היא המחלקה מטרת

 שניתן או ,לאשפוז זקוק המטופל האם להחליט ,וכן ,דחופות
 .בקהילה טיפול להמשך לשחררו

 את להבטיח מנת על שניתן ככל לעשות משתדל ,המטפל הצוות
   .ד"במלר השהיה משך את ולקצר ביותר הנכון הטיפול

 
 

  המחלקה פעילות
 דחופה לרפואה

אגף ילדים 
מיון מהלכים 
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 :אגפים עיקריים 5 -מחולק ל ד"המלר
  אגף פנימי 
  אגף כירורגי 
 אגף אורתופדי 

 :השכלה
                                                                .לונדון באוניברסיטת :רפואה לימודי  1978-1983

 .לונדון ',סטאז 1984
 רפואי מרכז ',א פנימית :בפנימית התמתחות 1991-1984

 .שיבא ש"ע
   .שיבא ',א פנימית :לפנימית מומחה 1991

  שיבא-דחופה לרפואה המחלקה :בכיר רופא1992-2011
    .בארץ מהראשונים ,דחופה לרפואה מומחה 1999
 PALS , (מדריך)  ATLS, ACLS קורסי בוגר

 .השומר תל שיבא (מיון) ד"מלר מחלקת מנהל מ"מ 1999
 דחופה לרפואה המחלקה ,בכיר מנהל סגן 2011-2001

 .השומר תל שיבא
  ,מהיר ובירור לאבחון היחידה ומנהל מקים 2017-2011

 .אביב תל ,אסותא ח"ב
  רפואי מרכז ,דחופה לרפואה המחלקה מנהל 2018 משנת
 .ברזילי

 
   :אקדמית פעילות

 .בינלאומיים מקצועיים עת בכתבי מאמרים פרסום•
 .ומתמחים סטודנטים הדרכת•
 .ומתמחים לסטודנטים הרצאות•
 .שאלות ומחבר בוחן -דחופה לרפואה בחינות•
 .ל"ובחו בארץ בכנסים השתתפות•



 רניאבסקי'צ יבגניהר "ד
 הטלפון שלנו מנהלת מערך דימות

08-6745258 

 השכלה
   .אירקוטסק לרפואה אוניברסיטה 1998-1992
 .סורוקה החולים בבית ,אבחנתית ברדיולוגיה התמחות 2006-2002
 .סורוקה ח''ביה של הדימות במערך בכירה רופאה 2009-2005

 .ברזילי ח''ביה של הדימות במערך בכירה רופאה 2009
 ח''ביה ,ילדים ברדיולוגיה על התמחות וחצי שנה 2011-2010

 .שניידר
 .ברזילי החולים בית ,הדימות מערך מנהלת סגנית 2014-2011
 בבית MRI מגנטית לתהודה יחידה שירות מנהלת 2017-2014

 .ברזילי החולים
   

 באיגודים חברות
 .ישראל של אבחנתית לרדיולוגיה איגוד
 .הלסינקי ועדת חברת

  

 אקדמי תואר
 .גוריון בן אוניברסיטת ,לרפואה בפקולטה קליני מדריך
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 מערך
 הדימות

  
 גם) טיפול ,אבחון לצורך הדמיה פעולות מבצעים הדימות במערך
 רבות במערך המבוצעות ההדמיה שיטות .ומעקב (פולשני

  אולטרסאונד בדיקות ,קונבנציונלי רנטגן צילומי וכוללות ומגוונות
(US), ממוחשבת טומוגרפיה (CT), מגנטית תהודה (MRI), 

 הדמיה באמצעות מתבצעות ,כן כמו .(השד בריאות) וממוגרפיה
 והכנסת בבלונים שימוש כולל ,צנתורים י"ע פולשניות פעולות
-ו אולטרסאונד תחת וניקוזים ביופסיות ,הצרויות לפתיחת סטנטים

CT.   
 מתוכננים וצילומים לפעולות שירות מספק הדימות מערך

  המערך .בשבוע ימים 7 ,ביממה שעות 24 ,התחומים בכל ,ודחופים
  .דחופה לרפואה למחלקה סמוך קרקע בקומת ממוקם

 

   קונבנציונלי רנטגן
 וכן הגילאים לכל הסוגים מכל רנטגן צילומי מבוצעים ביחידה
  המרה ודרכי השתן דרכי ,העיכול למערכת שיקוף בדיקות

  מכשירי קיימים .(נשים 'מח עם מלא בשיתוף) והיסטרוגרפיה
  .ניתוח ובחדר האשפוז במחלקות ניידים צילום

  (CT) ממוחשבת טומוגרפיה
 ,מוח בדיקות כולל ,CT-ה בדיקות סוגי כל את מבצעים ביחידה

  ,שדרה עמוד ,הגולגולת בסיס ,עיניים ארובות ,סינוסים ,צוואר
 .CT תחת פולשניות ופעולות ,ועצמות שרירים ,אגן בטן ,חזה

 מיוחדות בדיקות

CT והגפיים הריאות ,הבטן ,הצוואר הראש עורקי של אנגיוגרפיה 
CT הדק המעי להערכת אנטרוגרפיה. 
CT השתן ודרכי הכליות להערכת אורוגרפיה.  

 גיאורגיו דוד ר"ד בראשות  ממוגרפיה מכון
 בדיקות ,וכן ,השד של הדמיה בדיקות מבוצעות הממוגרפיה במכון

 ,השד של אולטרסאונד בדיקת ,ממוגרפיה הכוללות בשד פולשניות
   .וטרוקארט סטריוטואקט - ביופסיות
 טכנולוגיה עם חדישים במכשירים שימוש תוך מבוצעות הבדיקות
  .שד לכירורגית היחידה עם הדוק פעולה ושיתוף מתקדמת

  דניאל ר"ד בראשות (US) שמעית על יחידה
 אולטרסאונד בדיקות מבוצעות שמעית העל ביחידה לונדון

  ,לצורך בהתאם ,דופלר ובדיקות פולשניות בדיקות וביניהן
  בכל ומגושים מהכבד ביופסיות ,וליילודים לילדים ,למבוגרים

 ,הרוק בבלוטות גושים ,תירואיד ,מהצוואר ביופסיות ,הבטן אברי
  .לימפה ובבלוטות

 

 ר"ד בראשות אבחנתית נוירורדיולוגיה יחידת
 רב ניסיון בעל מומחה הינו 'סימנוביץ ר"ד 'סימונוביץ עזריה

 מתבצעת ביחידה .ונוירורדיולוגיה אבחנתית ברדיולוגיה ומוניטין

 . שדרה עמוד ,צוואר-ראש ,המרכזית העצבים מערכת של הדמיה
 

 

 יבגניה ר"ד בראשות (MRI) מגנטית תהודה
  ,משוכלל מכשיר ישנו MRI -ה ביחידת רניאבסקי'צ

 :היצרן שם .INGENIA 1.5 T מדגם ,מאוד מתקדמת בטכנולוגיה
  .מדיקל פיליפס

  מערכת של MRI כוללות המכון במסגרת המבוצעות הבדיקות
 ,הבטן של MRI ,השלד מערכת ,שדרהה עמוד ,מוח :העצבים

   .(MRCP) ושד ,המרה דרכי

  ואנגיוגרפיה פולשנית לרדיולוגיה היחידה
 לבדב ולרי ר"ד בראשות

 מלעורית בגישה רפואיות בעיות של שונים בסוגים מטפלת היחידה
 כירורגיות פעולות חוסכת ובכך ,הפנימיים והאיברים הדם לכלי

   .יותר קשות

   העיקריים העשיה תחומי
   .וסקולריים־אנדו וטיפולים פעולות

 .הצרויות לפתיחת סטנטים והכנסת בבלונים שימוש כולל ,צנתורים
   .בקיבה טבעת פתיחת ,סגירה ,אקט פורט ,ליין פיק

 ציסטות ,מרה כיס ניקורי ,ולבלב מרה בדרכי פולשניות פעולות
 .וכליות
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 יורם יגיל' פרופ

 

   עיקריים פעילות תחומי
אי ובמצבי ,דם לחץ ויתר כליה במחלות וטיפול מניעה ,יעוץ  

   .וכרונית חריפה כליות ספיקת
יעוץ כוללים המערך במסגרת הניתנים הקליניים השירותים  

  רחבי בכל דם־לחץ ויתר בנפרולוגיה הקשורים בנושאים
 .(וביחידות במכונים ,במחלקות) הרפואי המרכז

 מרפאות
נפרולוגיה  
דם־לחץ יתר   
דיאליזה טרום 
המודיאליזה 

 מחקרים
  וסוכרת דם־לחץ יתר ,כליה מחלות בנושאי קליני מחקר
  כולל ,מורכבות למחלות הגנטי הבסיס בנושאי בסיסי מחקר

 דם־לחץ ויתר סוכרת ,כליה מחלות
 
 
 
 

 
   הנפרולוגי במערך רפואיות יחידות
 להמודיאליזה היחידה

דיאליזה לצרכי והציוד המכשור במיטב מצוידת. 
כליות ספיקת אי בשל לדיאליזה הזקוקים בחולים מטפלת 

   .כרונית או חריפה
וייעודית נפרדת 'ביח דיאליזה מבצעים מורכבים דיאליזה חולי 

   .האשפוז בבניין הממוקמת ,אלה לחולים
למחלות מומחים רופאים ידי על בכללותו ניתן הרפואי הטיפול  

 מקצועית הכשרה שעברו מוסמכות דיאליזה אחיות צוות ,כליה
 סוציאלית עובדת ,מיומן טכני צוות ,ביותר הגבוהה ברמה

   .לתחום המומחית ותזונאית
 

 (פריטוניאלית) צפקית לדיאליזה היחידה
השבוע ימות כל במשך בביתם דיאליזה מבצעים המטופלים  

   .תקופתית הנפרולוגי במכון ומבקרים
מקצועי וסיעודי רפואי צוות ידי על נעשה הרפואי המעקב  

  .מיומן
 

אמבולטוריים למטופלים 
מורכבים לחולים  
צפקית דיאליזה   

מערך

 של לרפואה הספר בית בוגר ,הארץ יליד הנו יגיל 'פרופ
 וההתמחות 'הסטאז את .בירושלים והדסה העברית האוניברסיטה

 הבאות השנים 7 במהלך .ירושלים ,בהדסה פנימית ברפואה השלים
  דם־לחץ ביתר והתמחה ,fellowship במסגרת ב"בארה השתלם
 באוניברסיטת ובנפרולוגיה יורק בניו סיני-הר הרפואי במרכז

 במרכז בנפרולוגיה בכיר כרופא עבד הוא .שבקליפורניה סטנפורד
 פרוץ עם ארצה וחזר יורק-בניו סטר'רוצ אוניברסיטת של הרפואי
  ברזילי האוניברסיטאי הרפואי במרכז התיישב אז ,המפרץ מלחמת

 .זה ליום עד משרת שם ,באשקלון
  

 גוריון בן 'באונ פנימית ברפואה המניין מן 'פרופ הנו יגיל 'פרופ
 במרכז ד"ויל לנפרולוגיה המערך את מנהל הוא .שנה 17 מזה

 מעבר .1991 מאז באשקלון ,ברזילי האוניברסיטאי הרפואי
  ממלא יגיל 'פרופ ,הנפרולוגי המערך בניהול המרכזי לתפקידו
 בין אקדמי מתאם כולל ,הרפואי במרכז נוספים רבים תפקידים

 אקדמי קידום על אחראי ,גוריון-בן ואוניברסיטת הרפואי המרכז
 מנהלת ר"יו ,ופיתוח למחקר הרשות ר"יו ,במרכז הסגל חברי של

  מ"מ ,חיים בבעלי לניסויים המוסדית הוועדה ר"יו ,הסטודנטים
 ,המוסדית הספריה בוועדת חבר ,הלסינקי ועדת וחבר ראש יושב
  .מחקרים קרן בהנהלת וחבר

 
 ,דיאליזה יחידות של מערך ברזילי הרפואי במרכז הקים יגיל 'פרופ

 מאושפזים מטופלים המשרתת מרכזית יחידה הכולל
 ושלוש ,והסביבה מאשקלון המורכבות הרמות בכל ואמבולטוריים

  ,ובאשדוד גת בקריית ,באשקלון בקהילה לווין דיאליזה יחידות
 .הרפואי למרכז נזקקים אינם אשר בקהילה מטופלים המשרתות

  משרת הוא ,יחידות אותן של הרפואי המנהל היותו על בנוסף
  הארצי הארגון של בקהילה הדיאליזה יחידות של ראשי כנפרולוג

 .ק"אפ
 

  הישראלי האיגוד ר"כיו כיהן יגיל 'פרופ ,הארצי במישור
 המייסדים עמותת של מזכיר וכעת כחבר ומכהן ד"ויל לנפרולוגיה

 .ד"ויל בנפרולוגיה והמחקר הטיפול לקידום האיגוד של
 

 
 

 מנהל  המערך

 יורם יגיל' פרופ
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 הטלפון שלנו

08-6745761 



המערך לרפואת

 הטלפון שלנו

08-6745466 

  
  

 הריאות מערך פיתוח את כייעד לו שם ברזילי הרפואי המרכז
 לסובלים ותומך קבוע מענה ייתן אשר ,ומוביל חוקר ,לאקדמי
  .נשימה והפרעות ריאה ממחלות

 רפואת בתחום הראשונה מהשורה שירות נותן המתחדש המערך
 :וכולל הריאות

 
ריאות רופא יעוץ 
ריאות תפקודי בדיקות 
נכון וניהול שונות ריאה מחלות לאבחנת חודרניות בדיקות  

 ,COPD ,אסטמה ,כרוני שיעול) כרוניות ריאה מחלות של
 ומחלות שחפת כולל זיהומיות מחלות ,תעסוקתיות מחלות

 (אינטרסטיציאליות
 

 עם ,מתקדם רפואי במכשור לאחרונה הצטייד הריאות מערך
  מאד רחב למגוון כוללני מענה מתן המאפשר ,חדישות טכנולוגיות

 .בנשימה הפרעות של
 

                                         (בשחפת לטיפול המרפאה) ח"המלש יחידת

 הנה ברזילי הרפואי במרכז הריאות רפואת למערך ייחודית יחידה

 ח"המלש יחידת .(בשחפת וטיפול לאבחון המרכז) ח"המלש יחידת

  ,לבירור מיוחדת הכשרה עברו אשר ואחיות מרופאים מורכבת

 מיקובקטריאליות ומחלות השחפת במחלת וטיפול ניהול ,אבחון

 .נוספות

 בשנים והצליחה הבריאות משרד עם ישיר בקשר נמצאת היחידה

 בזכות ,השחפת מחלת את משמעותי באופן למגר האחרונות

  היחיד הוא הריאות במערך ח"המלש .והמקצועי הצמוד המעקב

  ,אשדוד כולל האזור אוכלוסיית לכל זה בתחום מענה שנותן

 .הסמוכים הישובים וכל שדרות ,גת קריית ,מלאכי קריית ,אשקלון

 חבויה בשחפת וטיפול לאבחון בירור גם מבוצע היחידה במסגרת

 בריאות לעובדי ,לשחפת שנחשפו לאנשים (מנטו מבחן)

 .ביולוגיים טיפולים לקראת ולמטופלים

 

 המערך פעילות
  

 שי־ברר אמיר "ד
 מנהל המערך

 האוניברסיטה של לרפואה בפקולטה לימודיו את סיים שי־בר ר"ד
 פנימית ברפואה והתמחה ,2000 בשנת בירושלים העברית

 לעבודתו במקביל .אביב תל הרפואי במרכז ריאות וברפואת
 של במודלים בסיסי מחקר משלב שי־בר ר"ד ,הענפה הקלינית
 .שונות ריאה מחלות

 
 ,לאומיים־ובין לאומיים בכנסים רבים מחקרים הציג שי־בר ר"ד

 רבות ועוסק העולמית הרפואית בעיתונות רבים מאמרים פירסם
  המודל את מייצג שי־בר ר"ד .ומתמחים סטודנטים והנחית בהוראה

 העלאת את מרכזית מקצועית כמטרה ושם ,מורה־חוקר־רופא
   .בארץ הריאות רפואת של והיוקרה המודעות

 
 הרפואי במרכז הריאות רפואת מערך בראש כעת עומד שי־בר ר"ד

 רפואת ממרכזי אחד להיות בקרוב שצפוי ברזילי האוניברסיטאי
 .בארץ המובילים הריאות

 
 במרכז הריאתי השיקום תוכנית על ומפקח אחראי 2014-2008

 .סוראסקי שם על אביב תל הרפואי
 שירותי מכבי ,הקהילה במסגרת ריאות רפואת יועץ היום ועד 2012

 .בריאות
 .ריאות לרפואת הישראלי האיגוד ועד חבר היום ועד 2013
 .ברזילי ,הריאות רפואת מערך מנהל היום ועד 2016
 European -ב ישראל של הלאומי הנציג היום ועד 2017

Respiratory Society. 
  

 נוספת מקצועית פעילות
 ,מערב במזרח מערבית לרפואה המגמה ומנהל מרצה 2011-1999

 .בישראל קלאסית סינית לרפואה המרכז
 ,רפואה־בביו יסוד למושגי הקורס ומתאם מרצה 2011-2010

 .למנהל המכללה ,האקדמי המסלול ,עסקים במנהל MBA לתואר
 . גן רמת מכללת ,לישראל האקדמית המכללה

  לתואר ,ברפואה יסוד למושגי הקורס ומתאם מרצה 2016-2012
BA רפואי במנהל. 

 לרפואה הפקולטה ,רפואי חינוך בקורס ומנחה מרצה 2016-2014
 .אביב תל אוניברסיטת ,סאקלר ש"ע
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 המכון פעילות

 ,כירורגיה ,אורתופדיה בתחום היקף רחבי שירותים מעניק המכון  
 .ועוד קרדיולוגיה ,אונקולוגיה ,אנדוקרינולוגיה ,ילדים ,פנימית

 ,בקהילה מטפלים רופאים באמצעות להתבצע יכול הפניה אופן
 .החולים בית ומרפאות מחלקות ,ממיון

 

 בתחומים אבחנתיים מיפויים מבצעים במכון
 ברפואה רחבים

עצמות מיפוי 
ופראתירואיד תריס בלוטת מיפוי 
ריאות מיפוי 
לב מיפוי 
עיכול במערכת מיפויים 
כליות מיפוי 
זיהומיים ותהליכים חום מקור לאיתור מיפוי 
האונקולוגיה בתחום שונים חומרים עם גופי כל מיפוי 
 

 רדיואקטיביים בחומרים טיפולים
 .תריס בלוטת של בבעיות לטיפול רדיואקטיבי ביוד טיפול
  .הערמונית סרטן של במקרים  Xofigo-ב טיפול

 
 המיפויים ביצוע אופן על והסבר הדרכה מקבלים המטופלים
   .פרוצדורה כל לפני והטיפולים

 .החולים בית אגפי לכל ניתנים  גרעינית רפואה בתחום יעוצים
  

 הטלפון שלנו

08-6745791 

מכון

 לרפואה בפקולטה לימודיה את סיימה 'אגרנוביץ סבטלנה ר"ד
  ,1983 בשנת ברוסיה "אומסק" של הממלכתית באוניברסיטה

 .וקשים דחופים למקרים ויולדות נשים ברפואת והתמחתה
 

 שניה ומומחיות התמחות 'אגרנוביץ ר"ד עברה 2001-1996 בשנים
 .בירושלים הדסה האוניברסיטאי הרפואי במוסד גרעינית ברפואה

  ,הישראלי באיגוד מקצועית כחברה נמנית 'אגרנוביץ ר"ד
 .גרעינית לרפואה אמריקאי והצפון האירופאי

 
 השתתפה וסורוקה הדסה הגדולים במרכזים עבודתה במסגרת

 לסטודנטים הוראה כדי תוך לאומיים־בין ובכנסים רבים במחקרים
 .ומתמחים

 
 של גרעינית לרפואה המכון בראש כעת עומדת 'אגרנוביץ ר"ד

 .ברזילי האוניברסיטאי ח"ביה
 

 מחויבותה את בשטח לראות ניתן ,האופקים רחב מבטה דרך
 קדמה אחר הרדיפה ,JCI -ה תקן דרישת י"עפ בניהול לאיכות

 למקצועיות מחויבותה הכול ומעל בתחום מהמובילות טכנולוגית
 .המכון מטופלי כל כלפי ורגישות

 

 'אגרנוביץר סבטלנה "ד
 מנהלת  המכון
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מכון

 המכון פעילות
  

 רפואה לימודי
1983-1989 MD אוקראינה ,בקייב לרפואה אוניברסיטה, 
 .בהצטיינות

 .שיבא רפואי מרכז ,המופיליה במרכז השתלמות 2008-2010
 .GCP  קורסי 2012,2015

 תפקידים
 

  ,ין'ניז ,אזורי חולים בבית ונשים מיילדות מחלקת 1989-1996
 .אוקראינה

 רפואי מרכז ,א פנימית מחלקה ,התמחות 1998-2002
 .אשקלון ,ברזילי  אוניברסיטאי
 רפואי מרכז ,בהמטולוגיה התמחות תת 2002-2004

 .אשקלון ,ברזילי  אוניברסיטאי
 רפואי מרכז ,המטולוגי מערך ,בכיר המטולוג 2005-2007

 .אשקלון ,ברזילי  אוניברסיטאי
 רפואי מרכז ,והמוסטזיס קרישה יחידת מנהל 2007-2018

 .אשקלון ,ברזילי  אוניברסיטאי
 רפואי מרכז ,(בפועל) המטולוגיה מערך מנהל 1/4/2018 מ

 .אשקלון ,ברזילי  אוניברסיטאי
  

  ל"ובחו בארץ מקצועיים בארגונים חברות
 בישראל הרופאים הסתדרות•
 הדם ועירוי להמטולוגיה הישראלי האיגוד•
   והמוסטזיס דם לקרישת ישראלית חברה•
 (החברה גזבר 2014-2017)•

• International Society of  Thrombosis and 
Hemostasis American Society of hematology. 

  

 

 אונקולוגים־והמטו המטולוגים שירותים מעניק ההמטולוגי המכון
 .יום אשפוז במסגרת הדם מחלות בתחום היקף רחבי

 

 באמצעות להתבצע יכול הפניה אופן
 בית וממרפאות ממחלקות ,ממיון ,בקהילה מטפלים רופאים
  .אמבולטוריים וחולים החולים

 בדיקת ,קרישה תפקודי ,דם ספירת כמו בדיקות מבוצעות במכון
 .מחלתם של מדויק אבחון המאפשרות אחרות ובדיקות עצם־מח

 

הבאים ניתנים במסגרת  הטיפולים 
 האמבולטורית

  ,ברזל ,בעירוי תמיכה וטיפולי כימוטרפיה
 נוגדנים של עירויים ,אימונוגלובולינים ,ביפוספונטים ,דם מוצרי

  ...ועוד מונוקלונאלים
 התייעצויות .לטיפולו האחראים ואחות רופא צמודים מטופל לכל

    .כולו הרפואי הצוות י"ע נערכות וטיפול אבחון בעניין
  ,ובירור הערכה ,לביקורת הזקוקים ההמטולוגים המטופלים

 . במעקב במכון נמצאים
 .החולים בית אגפי לכל ניתנים המטולוגים יעוצים
 .צהריים וארוחת בוקר ארוחת מקבל ,טיפול לקבל הנשאר מטופל

  ביחידה מתאשפזים ,לאשפוז הזקוקים מטופלים
 של בהשגחתם ,ג פנימית במחלקה הממוקמת אונקולגית־ההמטו
 .המכון רופאי

 ולבני לחולים יעוץ מעניקות ופסיכולוגית סוציאלית עובדת
 .משפחותיהם

 מוגבר דימום של בבעיות העוסקת קרישה יחידת פועלת במכון
 .יתר קרישיות ושל

 

 נוספים  שירותים
רפלקסולוגית 
ומחקרית אקדמית פעילות 
ולסיעוד לרפואה וסטודנטים מתמחים הדרכת 
 

בנושאים  לאומיים־ביןמחקרים קליניים 
 הבאים
 .אונקולוגיות־המטוטיפולים חדשים במחלות , קרישת דם

 נמץ אנטוליר "ד
 הטלפון שלנו המכון בפועלמנהל  

08-6745795 

74 



 (סולידיים גידולים) הסרטן מחלת של הסוגים בכל מטפלים במכון
 ,קיבה ,גס מעי) העיכול מערכת גידולי ,ריאה גידולי ,השד סרטן
 ,(ושלפוחית פרוסטטה) השתן מערכת גידולי ,(ואחרים לבלב

 ,(קשקש תאי גידול ,מלנומה) עור גידולי ,גינקולוגיים גידולים
 בגידולים וכן (ועוד התריס בלוטת ,הדיבור בית) צוואר ראש גידולי
   .(ואחרים רכה רקמה גידולי ,סרקומות) יותר נדירים

 בארץ ברפואה הקיימים הטיפוליים האמצעים כל עומדים לרשותנו
 אונקולוגי תכשיר לכל מלאות ונגישות זמינות כולל ,ובעולם
 .בארץ שקיים
 תרופות ,אימונותרפיה ,כימותרפיה במתן מתמחים אנחנו

  טיפול כדוגמת נלווים וטיפולים הורמונליים טיפולים ,ביולוגיות
 וניסיון ידע על מבוסס המודרני האונקולוגי הטיפול .ותמיכה בכאב

  .טיפול בצוותי עבודה על וגם

 סוגים לשני מתחלקים שלנו הטיפוליים הצוותים
  יחד ומשפחתו בסרטן שחלה האדם משתתפים אחד עבודה בצוות

 את להרחיב היא המטרה .האונקולוגית והאחות האונקולוג עם
 המשפחה רופא עם יחד פועלים אנחנו ולכן הרפואית הסביבה

 וחיים תפקוד המשך לאפשר מנת על החולים קופות של ומערכות
   .נורמליים

 רב צוות נקרא והוא החולים בית בתוך מתקיים השני העבודה צוות
 חולה כל לגבי החלטות מקבלים אנחנו רפואי תחום בכל .תחומי
  .התמחויות ממספר רופאים של בשיתוף וחולה

  לטיפול רדיום רדיואקטיבי באיזוטופ שימוש ייחודיות טכנולוגיות

   .פרוסטטה בגידולי
 ומחקרים לאומיים־בין למחקרים שותף המכון צוות קליניים מחקרים
   .המכון רופאי ביוזמת

  לכל .בארץ הקרינה מכוני כל עם צמוד בקשר עובדים אנחנו קרינה

 לצרכיו מתאים קרינה מכון יימצא שלנו החולים בבית מטופל
 .ולמחלתו האישיים

 המדעית המועצה של הכרה השנה קיבל המכון אקדמית פעילות

   .באונקולוגיה מתמחים רופאים להכשיר
  בחדר באימון שותפים ומחלימים מטופלים ייחודיות פעילויות

 כן כמו .הלב מרכז פיסיולוג בהדרכת החולים בית של הכושר
   .ורפלקסולוג קוסמטיקאית אצלנו מתנדבים

 

מכון

 הטלפון שלנו

 ר נעם אסנה"ד 08-6745378
 מנהל  המכון

  מנהל בעבר .2015 שנת מראשית המכון מנהל ,אסנה נעם ר"ד
   .(2013-2007) איכילוב החולים בבית האונקולוגי האשפוז מחלקת

 
 מומחה ,בטכניון לרפואה הפקולטה של בהצטיינות בוגר

  .ברדיותרפיה ומומחה רפואית באונקולוגיה
 

 המשך ללימודי הספר מבית באונקולוגיה ושני ראשון תואר בעל
    .גוריון בן 'מאונ בריאות מערכות במנהל ומוסמך אביב תל 'באונ

 
  ,הדין עורכי בלשכת חבר ,הישראלי האונקולוגי באיגוד ופעיל חבר

   .אביב תל 'באונ לרפואה בפקולטה רפואי לחינוך בחוג מלמד
 

 ,ראש גידולי ,ריאה סרטן ,השד סרטן :מרכזיים עיסוק תחומי
  .רפואית היפנוזה ,וספורט סרטן רפואת ,תריס ובלוטת צוואר
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 הפעילות עיקר
 המאפשרים ,והייחודיים הנחוצים השירותים כל את מעניק המכון
 תוך ,בהן וטיפול אבחונן ,והכבד העיכול דרכי מחלות מניעת

  .המטופל לסוגיות מערכתית־רב התייחסות

 ומחקרית אנדוסקופית ,קלינית פעילות מתבצעת המכון במסגרת
   .במטופלינו הטיפול את ולהיטיב לקדם שנועדה

  

 :במכון שניתנים שירותים
ומעקב וטיפול הגס המעי סרטן של מוקדם לגילוי תוכנית  

 העיכול במערכת אחרים ממאירים טרום נגעים של אנדוסקופי
  .והתחתונה העליונה

קיבה כיב לאבחון וטיפולית אבחנתית גסטרוסקופיה  
  וכריתת ביופסיה ,HP בחיידק הדבקה לזיהוי בדיקה ,ותריסריון

  וזיהוי והקיבה מהוושט זרים גופים הוצאת ,מהקיבה פוליפים
 .(וגידולים דליות ,כיבים) מדממים בנגעים וטיפול

של מוקדם אבחון לצורך וטיפולית אבחנתית קולונוסקופיה 
  המעי של פוליפים וכריתת ביופסיה ,דלקתיות מחלות ,סרטן
 התחתונה העיכול במערכת מדממים בנגעים וטיפול זיהוי .הגס

 .('וכו גידולים ,קוליטיס ,כיבים)
מרפאה הכוללים (18 לגיל מתחת) ילדים גסטרו שירותי  

 .פולשניות ובדיקות
המרה דרכי של וטיפולית אבחנתית אנדוסקופית בדיקה  

  ,ולבלב מרה דרכי וחסימת טיפול לצורך ERCP)) והלבלב
  המשותפת הצינורית פתח הרחבת ,מרה אבני והוצאת ריסוק

 .המרה בדרכי תומך והתקנת
הזנה צנתר של אנדוסקופית והחלפה התקנה PEG.  
וידאו כמוסת ידי על אנדוסקופית  בדיקה (capsule 

videoendoscopy). 
הטבעת בפי (לחצים מדידת) מנומטריה (anal manometry) 
בוושט (לחצים מדידת)  מנומטריה.   
בוושט חומצה ניתור ((ph metry. 
 

מכון

 הטלפון שלנו

08-6745468 

 והכבד העיכול דרכי למחלות מומחית ,ברקאי אולגה 'דר
 .(גסטרואנטרולוגיה)

  השכלה
 והדסה העברית האוניברסיטה של לרפואה הספר בית בוגרת

 .1997 -ב (M.D) לרפואה 'דר תואר ,בירושלים
 עין הדסה החולים בבית פנימית ברפואה התמחות 2002-1998

   .ירושלים ,כרם
  אביב תל  רפואי מרכז ,בגסטרואנטרולוגיה  התמחות 2004-2002

 .(איכילוב)
  והלבלב המרה דרכי של באנדוסקופיה התמחות 2009-2008

(ERCP) ב- Indiana University, Indianapolis, USA. 

   קליני ניסיון
 מרכז של הגסטרואנטרולוגי במכון בכירה רופאה 2013-2004

   .אביב תל רפואי
 רפואי במרכז גסטרואנטרולוגי מכון מנהל סגנית 2015-2014

   סבא כפר ,מאיר
 .צפת ,זיו החולים בית ,גסטרואנטרולוגי מכון מנהלת 2017-2015

 קולונוסקופיה :כגון אנדוסקופיות פעולות במגוון שנים רב ניסיון
 ,וטיפולית אבחנתית גסטרוסקופיה ,וטיפולית אבחנתית

 כמוסת בעזרת אנדוסקופיה ,וטיפולית אבחנתית אנטרוסקופיה
 של אנדוסקופית כריתה ,(capsule videoendoscopy) וידאו

 ,לוושט (תומכנים) סטנטים והכנסת  הרחבות ,מורכבים פוליפים
  אנדוסקופי אולטרסאונד ,בוושט דליות קשירת ,ולמעי לקיבה

(EUS) וטיפולי אבחנתי, ERCP .  

 אקדמיים מינויים
 האוניברסיטה של לרפואה הספר בית ,קלינית מדריכה 2004-2002

 האוניברסיטה של  מצטיין מורה תואר קיבלה .והדסה העברית
 .2001-2000 לשנת העברית

 אביב תל אוניברסיטת של  לרפואה בפקולטה לרפואה מרצה 2012

 פירסומים
 -גסטרו של בתחום מובילים לאומיים־בין עת בכתבי

 .פולשנית ואנדוסקופיה אנטרולוגיה

 ר אולגה ברקאי"ד
 מנהלת המכון
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חדש ומתקדם לאבחון  מכשור לאחרונה נרכש 
וטיפול בדרכי העיכול העליונות ובמערכת  

מאבחנים באמצעות אולטרסאונד אנו . מרה/ הלבלב
תוך ושתי חדיש ומתקדם ובאמצעות מכשור אנדוסקופי 
בתריסריון וכן נרכש מכשיר יקר וחדיש לביצוע התעבות  

 (.ERCP)בדרכי המרה ובצינור הלבלב 



 הטלפון שלנו

08-6745597 

  ולביצוע גנטי לייעוץ שירותים מספקת קלינית לגנטיקה המרפאה
   .גנטיות בדיקות

 הבאות במסגרות ניתן הגנטי הייעוץ
  .היריון או חתונה לפני לזוגות ייעוץ .1
  .בהיריון נשים אחר מעקב .2
  .ומבוגרים בילדים גנטיות מחלות אבחון .3
  .גנטיות סקר בדיקות .4
  .וסרטן גנטיקה .5
 

  ח"בביה שמתבצעות הגנטיות הבדיקות
עצם ומח עור ,שפיר מי ,בדם ציטוגנטיות בדיקות.   
ובדיקות גנטי יעוץ לאחר שפיר מי בדיקת FISH .   
היריון ובתחילת לפני גנטיות סקר בדיקות. 
בדיקות CMA, שנמצאת טכנולוגיה .הגנטי השבב בדיקת 

  מן נרחבים היבטים לשרת ומטרתה במכון הטמעה בתהליכי
 .הפוסטנטל ובתחום הפרהנטל בתחום הגנטי הייעוץ

 

 ייחודיים שירותים
(ההיריון במהלך) לידה טרום וייעוץ אבחון  
בילדים גנטיות מחלות אבחון  
במבוגרים גנטיות מחלות אבחון  
(גנטיקה־אונקו) וגנטיקה סרטן  
קרובים נישואי 
11:00 השעות בין ד-ו ב בימים -גנטיות סקר בדיקות-

  (תור תיאום ללא)13:30
לטרימסטר דם בדיקת הכוללות ההיריון במהלך סינון בדיקות  

  שני לטרימסטר דם בדיקת ,(עורפית לשקיפות בצמוד) ראשון
 .(עוברי חלבון)

  העברית באוניברסיטה לרפואה ס"ביה בוגר אפלמן צבי 'פרופ
   1977-1969 בשנים בירושלים

 1982-1977 השנים בין בקפלן נשים ברפואת התמחה
  1987-1984  ב"ארה קליפורניה ,-UCSF ב בגנטיקה התמחות תת

 .וגנטיקה נשים ברפואת מומחה
 .2004 עד בקפלן בכיר רופא

 .בקפלן גנטי מכון מנהל 2015-2004
 .בירושלים העברית מהאוניברסיטה 'פרופ תואר בעל

   .ברזילי הרפואי למרכז גנטי יועץ היום ועד 2015 -מ
 

 אקדמית פעילות
 רפואי מרכז לסיעוד ספר בבית לסטודנטים גנטיקה לימודי

  ."ברזילי"
  .ילדים במחלקת לסטודנטים הרצאות
 לחקלאות בפקולטה שני תואר לתלמידי הומנית גנטיקה לימודי

              ."רחובות"
 
  
  
  

 אפלמןצבי ' פרופ
 מנהל המכון הגנטי

מכון
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 ויקטור רוניה 'גב
   גנטית יועצת 

  טרום ואבחון לידתי טרום אבחון בתחום ייעוצים להעניק ,תפקידה
  (שפיר מי בדיקת לעבור המיועדות נשים) .היריון
 בסיכון  אוכלוסייה עבור בעיקר ,אונקוגנטי בתחום מייעצת ,בנוסף
 .ועוד לבלב ,ערמונית ,שחלה ,שד לסרטן גבוה
 מחלות של היסטוריה עם למשפחות גנטי ייעוץ להעניק ,כן כמו

 ,אוטיזם ,שכלי פיגור ,ניווניות מחלות ,אפילפסיה ,כגון שונות
   .ועוד שונות נשאויות ,פוריות בעיות



מערך

 .1974 בשנת אביב תל 'באונ רפואה לימודי סיים מעין 'פרופ
 

 ובמחלות פנימית ברפואה התמחה 1981-1976 השנים בין
 ובאוניברסיטת יורק בניו אינשטיין אלברט באוניברסיטת זיהומיות
   .בבוסטון הרווארד

 בניו מטרופוליטן החולים בבית זיהומיות למחלות יחידה ניהל
 האיידס למחלת לראשונה נחשף שם ,1985-1981 השנים בין יורק

 .תופעותיה מגוון על
 

 הצטרף שם .הדסה לביה״ח לארץ משפחתו עם חזר 1985 בשנת
 וייסד  זיהומיות ומחלות קלינית למיקרוביולוגיה המחלקה  לצוות

 לגמלאות פרישתו עד זה מרכז ניהל הוא .איידס לרפואת המרכז את
   .2013 בשנת

 
 .הזיהומים מערך כמנהל ברזילי החולים לבית הצטרף 2014 בשנת
  מנהל והוא המקצועית בספרות מאמרים 95-כ מעין 'לפרופ

  .איידס בנושא באתיופיה NIH פרוייקט

 מעיןשלמה ' פרופ
 מנהל  המערך

 המערך פעילות
  ובקרת ניטור הם הזיהומים מערך של העיקריים העיסוק תחומי  

 שנועדו תהליכים והטמעת ,החולים בבית שנרכשים זיהומים
 .אלה זיהומים את להפחית

 
 ,שגרתיים זהירות אמצעי בנושאי הדרכות באמצעות מושג הדבר

 ,טיפתי בידוד ,מגע בידוד של נאות ביצוע על ובקרה ידיים היגיינת
 אליו מובאים או החולים בבית שנרכשים לזיהומים אווירני ובידוד

  .מהקהילה
 

 ובקרה תשתיות פיתוח בנושאי גם מעורב זיהומים למניעת המערך
 בנושא לאחריות בנוסף ,והמים המזון בריאות ,ניקיון תהליכי על

   .עובדים חיסוני
 

  מודל) זיהומים למניעת הלאומית התוכנית  שבמסגרת לציון ראוי
 גבוה לציון זיהומים למניעת המערך זכה 2016 לשנת (התמרוץ

 המצטיינים החולים בתי של הראשונה בחמישייה ונכלל ,ביותר
-מ למעלה של במענק זכה ברזילי ח"ביה .זיהומים במניעת בארץ

  .זה להישג הודות ח"ש 1,500,000
 

  מדוייק מעבדתי אבחון על אחראית לבקטריולוגיה המעבדה

 עמידותם מידת ועל החולים בבית המזהמים כלל של
 מולקולריות בשיטות נעשה האבחון  .שונות לאנטיביוטיקות

   .שחפת וחיידקי CRE, CPE מסוג חיידקים לזיהוי
 

 מזהמים אבחון על גם אחראית מולקולרי לאבחון המעבדה

 אבחוני ועל המרכזית והעצבים הנשימה מערכות של נגיפיים
 .הפטיטיס

 

 בתחום יעוצים על אחראית זיהומיות למחלות היחידה

 וזאת האנטיביוטי הטיפול של מושכל ניהול  ועל זיהומיות מחלות
 .המרקחת בית עם פ"בשת

 שלנוהטלפון 
08-6745754 

 אזולאי ני'וילוז יעל 'גב
 זיהומים למניעת המערך אחות

בעלת תואר שני בבריאות הציבור וניהול מערכות בריאות 
מומחית   ,(2010)אוניברסיטת בר אילן  MPHAהציבור 

 .במניעת זיהומים
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המכון

 ליבוף  אלחנדרור "ד
 מנהל המכון

 'פייטלוביץר שלמה "ד
 מנהל המעבדות

 08-6745910שלנו  הטלפון 
 

 08-6745428שלנו  הטלפון 

  
 ,איירס בואנוס -פלטה לה באוניברסיטת רפואה לימודי סיום 1985

 ארגנטינה
 ירושלים -הדסה החולים בית בפתולוגיה התמחות סיום 1994
 (בהצטיינות) טכניון  - בריאות מערכות ניהול 1999

 העברית האוניברסיטה -המשפחה ברפואת דיפלומה 2003-2001
 (בהצטיינות)
 

  :ניהוליים תפקידים
 ירושלים ,כללית חולים  קופת ,מרפאה מנהל 1999-1997
  ,לגליל הרפואי המרכז לציטולוגיה היחידה נהלמ 2015-2009

   נהריה
 האוניברסיטאי הרפואי המרכז לפתולוגיה המכון מנהל 2015-מ

 ברזילי
  

 הפתולוגי המכון פעילות
  כלל את רוחבי באופן משרת  ולציטולוגיה לפתולוגיה המכון

 דעת חוות עם ח"דו מייצר המכון .הרפואי המרכז של המחלקות
  המקרה בדחיפות בהתחשב ,עבודה ימי 10 תוך ,מומחה פתולוג
  .המטופלים של הנפשי והלחץ

 

 מאוד התפחת ,ברזילי הרפואי המרכז של הפתולוגי המכון
 על המבוססים אבחון שרותי מספק ,לאחרונה מקצועית

-כ) ציטולוגיה (בשנה מקרים 10,000-כ) היסטולוגיה :בדיקות

 ,ואימונוהיסטוכימיות ,היסטוכימיות צביעות ,(בשנה מקרים 2,500
 .משוכללת ומיקרוסקופייה מולקולריות בדיקות

 אגף

   .אביב תל 'אונ ,(.B.Sc) בכימיה ראשון תואר 1978-1974
   .אביב תל 'אונ ,(.M.Sc) במיקרוביולוגיה שני תואר1982-1979
  ומרי פייר 'אונ ,(D.Sc) החיים במדעי שלישי תואר 1993-1988

 .צרפת  (Paris VI) קירי
 בנושא ,אביב -תל 'אונ ,ברפואה המשך לימודי במסגרת תעודה

 .קלינית ביוכימיה
 

 אגף המעבדות  
  של רחב במגוון בדיקות מבצעות ברזילי הרפואי המרכז מעבדות
 .ח"ביה של והמרפאות המחלקות דרישת פי על  ,תחומים

  
 ,המטולוגיה :הבאים התחומים את כוללים המעבדות שרותי
 ,מיקרוביולוגיה ,סרולוגיה ,אנדוקרינולוגיה ,ביוכימיה ,קרישה
  הפריה ,ציטולוגיה ,היסטופתולוגיה ,ציטוגנטיקה ,מולקולרי אבחון

 .דם בנק ,אנדרולוגיה ,גופית חוץ
  

 המלווה ומתקדם מודרני מכשור באמצעות מבוצעות הבדיקות
  מחשוב מערכת של  תשתית ובאמצעות מתמדת איכות בבקרת

   .המעבדה לתשובות הרפואי הצוות של מידית נגישות המאפשרת
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יחידת

 טורקוטר לנה "ד
 מנהלת היחידה

 היחידה פעילות
 שונות אנדוקרינולוגיות בעיות עם מטופלים מתקבלים במרפאה  
 הפרעות ,והמוח הכליה יותרת בלוטות ,התריס בלוטת מחלות)

 .בשנה ביקורים 4200 מעל ,('וכו אוסטאופורוזיס ,סידן במשק
  היחידה .שונות הורמונליות בדיקות מתבצעות בירור במסגרת

 הפתולוגי המכון ,ההדמיה מכוני עם הדוק פעולה בשיתוף עובדת
 .שונות ומעבדות

 
 רצף עם האנדוקרינולוגי לשירות שייכת העצם לצפיפות היחידה
 -מ יותר מתבצעות האחרונות שבשנים לציין ראוי .טיפולי אבחנתי

 את להגדיל ובכוונתנו לשנה העצם צפיפות של בדיקות 2,200
 .המספר

 
 ,אורתופדיה מחלקת עם משותף פרויקט נחנך 2017 בתחילת
 .אוסטאופורוזיס רקע על ירך שבר לאחר למטופלים המיועד

 
  .הבריאטרי מהמכון נפרד בלתי כחלק משמשת היחידה

  י"ע נבדקים בריאטרי לניתוח המועמדים המטופלים
 הפרעה לשלילת הנדרש בירור עוברים  ובהתאם  ,אנדוקרינולוג

 .יתר למשקל כסיבה הורמונלית

 שלנוהטלפון 
08-6745198 
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 .מ"בבריה 1986 ב רפואה לימודי סיימה לנה טורקוט ר"ד
 ,העירוני ח"ביה של נפרולוגי במכון בנפרולוגיה קורס 1989

 .טשקנט
   ברזילי ח"בביה פנימית במחלקה התמחות 1996-1992

 לסוכרת ישראלית אגודה במסגרת סוכרת קורס 1993
 ח"בביה א פנימית במחלקת בכירה כרופאה עבדה 1997-1996

 ברזילי
  לאנדוקרינולוגיה במכון באנדוקרינולוגיה התמחות 1999-1997

 .קפלן ח"בביה וסוכרת
   .ברזילי ח"בביה האנדוקרינולוגית ביחידה רופאה 2012-1999

  והיחידה האנדוקרינולוגית היחידה מנהלת היום ועד 2013
  ברזילי ח"בביה העצם לצפיפות

 

 של ושישית רביעית שנה סטודנטים טיוטור היום ועד1996  
 .גוריון בן אוניברסיטת

  .קהילה רופאי של טיוטור היום ועד 2005
 וארצות הברית מארצות זרים סטודנטים טיוטור היום ועד 2006

 .אירופה
 

 .תרופתיים במחקרים משתתפת היום ועד 2000
  הישראלית האגודה של פעילה חברה היום ועד 1997

 אנדוקרינולוגים בפורומים ומרצה מציגה ,לאנדוקרינולוגיה
  שונים



 והן דלקתיות הן הראומטיות המחלות  סוגי בכל מטפלים ביחידה
 .הגוף מערכות ובכל במפרקים ,דלקתיות לא

 :ביחידה הניתנים השירותים
בווריד תרופות למתן ראומטולוגי יום אשפוז 
ידיים כפות פרקי בדיקת -המפרקים של קולית על בדיקה, 

  ומעקב ראומטיות מחלות אבחון לצרכי גדולים ופרקים רגליים
 .והשפעתו הטיפול קבלת לאחר

בדיקתCapillaroscopy - דרך קטנים דם כלי בדיקת  
 .דם בכלי ראומטיות בעיות לאבחון מיקרוסקופ

לאבחון כליות ,ריאות ,עיניים ,עור 'מח עם משותפות מרפאות 
  'במס משולבות בעיות עם לחולים הטיפול אופן וקביעת
 .בגוף מערכות

חולים בית במחלקות יעוצים ביצוע. 
  

  יחידה גם פועלת הראומטולוגית היחידה בשטח :מחקר עבודות
 ולמחקרים חדשות תרופות לפיתוח בינלאומיים קליניים למחקרים

 .היחידה רופאי ביוזמת
  :אקדמית פעילות

 ,מתמחים של הדרכה מבצעים הראומטולוגית היחידה רופאי
 אוניברסיטאות ,גוריון בן באוניברסיטת לסטודנטים הרצאות
 .ופולין הונגריה ,הברית מארצות
 ראומטולוגיה בתחום  Center of Excellence-כ הוכרה היחידה

 .ל"מחו לרופאים לימוד הרצאות ומעבירה
 

 אנחנו כך ובזכות החולים מבית נפרד בלתי חלק מהווה היחידה
 עם חולים .הרפואה תחומי בכל מענה שלנו למטופלים מספקים
 נעשה והטיפול מרכזה במחלקות מאושפזים ראומטיות מחלות

 .האשפוז במסגרת

 היחידה פעילות
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יחידת

 .וראומטולוגיה פנימית לרפואה מומחית ,רייטבלט טטיאנה 'דר
 .ברזילי חולים בית ,פנימית ברפואה התמחות1991-1994
 .איכילוב חולים בית ,בראומטולוגיה התמחות1994-1997
 .מ"בריה ,לב נמרץ לטיפול במחלקה בכירה רופאה 1979-1989

  ברזילי חולים בבית ראומטולוגיה יחידת מנהלת היום עד -1994
 .(מחקר ,הדמיה ,מרפאה)

 :אקדמיה
 .גוריון בן אוניברסיטת ,לרפואה ס"בביה בכירה מרצה 

 .מקצועיים בעיתונים מאמרים 43 פורסמו :מאמרים
 .לאומיים בין קליניים מחקרים 20 ביצעה

 רייטבלט טטיאנהר "ד
 שלנוהטלפון  היחידהמנהלת  

08-6745057 



מכון

 אפרת זיו' גב
 שלנוהטלפון  מנהלת המכון

08-6745390 

 לריפוי בחוג שני תואר בוגרת ,היד שיקום בתחום מטפלת•
   .א"ת אוניברסיטת בעיסוק

 העצם של לביומכניקה במעבדה דוקטורנטית•
   .העברית באוניברסיטה

  שיקום ,לפיזיותרפיה בחוג חיפה באוניברסיטת מרצה•
   .היד

 לשיקום הישראלית העמותה ר"כיו קדנציות שתי כיהנה•
 היד שיקום בנושא מקצועיים קורסים ומעבירה ,היד

  היד של לכירורגיה מומחית שכולל מצוות כחלק
   .ופיזיותרפיסטית

 
 

 יחידות 4 פועלות בעיסוק לריפוי במכון
  מבצע גריאטרי  נוירולוגי  בעיסוק לריפוי השירות

 פגיעות לאחר ואמבולטוריים מאושפזים במטופלים התערבות
  שגרמו רפואיים מצבים לאחר גריאטריים בחולים או נוירולוגיות

 מוטורית הערכה מתבצעת ביחידה .תפקודית לירידה
   .וקוגניטיבית

 בהערכה  עוסק הנפש בריאות בעיסוק לריפוי השירות

  לסייע שמטרתם  וקבוצתי פרטני טיפול ,וקוגניטיבית תפקודית
 מיטבי לשילוב לחזור ,המאושפזים הנפש בריאות למטופלי

 .השונים ובתפקידיהם בחברה

 בטיפול מתמחה ביחידה הצוות היד לשיקום השירות

 עליון גף פגיעות לאחר ואמבולטוריים מאושפזים במטופלים
 ,גידים ,עור הרקמות לכל התייחסות תוך ,וכרוניות אקוטיות

 המתכונת פי על פועלת היד לשיקום היחידה .ועצמות עצבים
 ,עליון גף בשיקום המומחים המטפלים לפיה לאומית־הבין

 וללא בשיתוף ביחד עובדים ,ופיזיותרפיסטים בעיסוק מרפאים
  .ביניהם הבדל

 ישירה התערבות נמרץ וטיפול בפגים לטיפול השירות

  טיפול .ולצוות להורים והדרכה יעוץ ,ביילוד או בפג בטיפול
 ומתן מנחים על שמירה ,גירויים וויסות התאמה ,אכילה בתחומי

  .ההתפתחותי לשלב מותאמת גריה
 

  ושיתוף מידע העברת על דגש מושם במכון
 במרכז השונים המטפלים בין פעולה

 ,לחדשנות חתירה תוך ,ובקהילה הרפואי
   .מתמדת ולמידה חקירה
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 השירות פעילות
  
 שיקום החולה האורתופדי  

שיקום קטועי רגליים 

  אורתופדיה כללית 

שיקום כף יד 

פיזיותרפיה נשימתית 

שיקום ריאות 

 פיזיותרפיה לפגים 

 שיקום רצפת אגן במערך הנשים

 והיולדות

ילדים 

  המכון להתפתחות הילד 
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גריאטריה  , נוירולוגיה

 ומחלקות פנימיות  

פסיכיאטריה 

מרפאת יונקים 

מרפאת טרום ניתוח 

 פיזיותרפיה במכון

 ל"לחיילי צה

  יעוץ ארגונומי לצוותי

ובית  בית החולים

 לסיעודהספר 

שירות

 מריה סלבוב' גב
 שלנוהטלפון  מנהלת השירות

08-6745387 

  גוריון בן מאוניברסיטת בפיזיותרפיה תואר סלבוב מריה 'לגב
 .בנגב
  בוורנה הגבוה הרפואי במכון רפואה לימודי סיום 1984

  .בולגריה
 המאוחדת הפועלים במרפאת כללית רופאה 1992-1984

 .בולגריה ',בדובריץ
 במכון שיקומית כרופאה ועבודה התמחות 1992-1987

 .בולגריה ',בדובריץ המאוחדת הפועלים במרפאת לפיזיותרפיה
 בולגריה ,ושיקום בפיזיותרפיה מומחית 1992

 ,בוורנה שיקומי חולים בבית שיקום מחלקת מנהלת 2001-1992
 .בולגריה ,בסופיה הפנים משרד של החולים בית של שלוחה

 

 מקצועי ניסיון
  רפואי במרכז תחום מרכזת מוסמכת פיזיותרפיסטית 2011-2005

 ברזילי
 אשקלון כללית בריאות בשירותי פיזיותרפיסטית 2011-2010

 רפואי במרכז הפיזיותרפיה שירות מנהלת  היום ועד 2011
 ברזילי



המחלקה

 קאופרחני  ' גב
 שלנוהטלפון  מנהלת  המחלקה

08-6745333 

 ותעודות השכלה
 .בבריאות מומחיות   2012

 ואירגוני רווחה מחלקות ניהול תעודה לימודי  2010-2011
 סוציאלית לעבודה הספר בית  המשך ללימודי היחידה-שירות

 .אביב תל אוניברסיטת
 של מסלול סוציאלית בעבודה  (MA)שני תואר 2001-2003

 .גוריון בן אוניברסיטת -באומנות טיפול
 מסלול ,סוציאלית בעבודה BA)) ראשון תואר 1982-1986

  .אילן בר אוניברסיטת -פרטני טיפול
 

 רלוונטי תעסוקתי ניסיון
 .ברזילי חולים בית היום ועד-1994

  ,ספיר ,אשקלון מכללת ,סטודנטים הדרכת 1995-2003-מ
 .גוריון בן אוניברסיטת
 מכון הרופא אסף חולים בבית תחום מרכזת 1986-1990

 .אונקולוגי
 

 נוספות פעילויות
 פורסמו ומאמריה ובעולם בארץ בכנסים הרצתה חני 'הגב

 .ובעולם בארץ מקצועיים עת בכתבי
 .סרטן חולי של תמיכה קבוצות מנחת

 ח"בביה הממוחשבת הסוציאלית הרשומה לבניית שותפה
 בריאות מערך ,הסוציאליים העובדים צוות בקרב והטמעתה

 .הנפש ובריאות כללית
  הפליאטיבי בצוות חברה .ח"בביה "מרה בשורה" נאמנת
   .החולים בית של ההיגוי ובצוות
 הנחיות ומתן למות הנוטה החולה חוק להטמעת פעילה

 .מקדימות
 .עובדים בצוותי לתמיכה הועדה  מזכירת

 .ועוד פתע שכול ,משבר במצבי בצוותים לטיפול מתנדבת

84 

 : סוציאלית לעבודה 'המח פעילות
  התערבות בשיטת מטפלים ח"ביה במחלקות עובדים סים"העו •

 . מועד קצרת
  .נוירולוגיה , אונקולוגיה , דיאליזה : במכונים ס"ע •
 .ומשפחתו בחולה המטפל מקצועי רב בצוות חברים סים"העו •
 לגוף אפוטרופוס במינוי הטיפול על אחראים סים"העו •

 .דחופה להתערבות
 . החיים לסוף ועד לידה מטרום ההתערבות טווח •
 . קהילה- ח"בי טיפולי רצף על שמירה תוך שחרור תכנון •
 .למטופלים זכויות במימוש עזרה •
  ותיקים לאזרחים זכויות מיצוי -סגולה יחידי פרוייקט •

 .מאושפזים
 .מועד קצר סיעוד זכויות מיצוי - שואה ניצולי •
 . הריון להפסקת ועדות •
 . ובמכללות באוניברסיטאות ס"לע סטודנטים הכשרת •
  מהצוות ,משפחתו או/ו מהחולה מגיעות ס"לע 'למח הפניות•

   . בקהילה ומגורמים
 . סוציאלי-פסיכו-הביו המודל י"עפ עובדים סים"העו •
 .בריאותי משבר בשעת התערבות •
 .ולשיקום ארוך לטווח אשפוז למוסדות מאושפזים העברת •
   . במשפחה אלימות נפגעי טיפול ,איתור •
   בסיכון וקשישים בקטינים וטיפול זיהוי, איתור •
 ואונס מין עבירות נפגעות בנשים וטיפול איתור •
 לצוותים תמיכה קבוצת •
   המשפחה ולבני לחולים תמיכה קבוצת •



 

 :היחידה פעילות
  התזונתי הטיפול על אחראית ודיאטה לתזונה היחידה

  ושיפור הולמת תזונתית תמיכה להבטיח מנת על במאושפזים
   .ההחלמה ובקצב  באיכות
  ובמכונים במרפאות תזונתי וייעוץ שירות מעניקה היחידה
 :הבאים

   הבריאטרית המרפאה•
 יום ואשפוז ילדים מרפאת•
 (ל"צה לחיילי) 2 מ"ר מרפאת•
  נפרולוגית מרפאה•
 הדיאליזה מכון•
  האונקולוגיה מכון•
  לב שיקום מכון•
 

 :בקהילה  לתזונה היחידה פעילות
 וולונטריים באירגונים  , הספר ובבתי ילדים בגני הדרכות

 .ועוד  הכלא  בית , (אנוש ,נעמת ,ורייטי)
 

 אקדמית פעילות
 לסיעוד ספר בבית הוראה

 הרפואי במרכז מקצועיים הרב ולצוותים לרופאים הרצאות מתן
 הרפואי במרכז הנערכים במחקרים השתתפות
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היחידה

 ריקי גרובר' גב
 שלנוהטלפון  מנהלת  היחידה

08-6745313 

 ובעלת התזונה במדעי העברית האוניברסיטה בוגרת ריקי 'גב
 -לרפואה הספר בית של תעסוקתית ברפואה שני תואר

   .אביב תל אוניברסיטת
 

 התזונה בתחום שנה 35 מעל עשיר מקצועי ניסיון בעלת
 במשרד ודיאטה לתזונה ארצית כמפקחת שימשה .והדיאטה
 בתחום התזונתי המערך בהקמת חלוצה הייתה .הבריאות

 .בישראל הפסיכיאטריה
 במרכז ודיאטה לתזונה היחידה כמנהלת מכהנת 2010 משנת

  הכשרה תוכנית פיתחה פעילותה במסגרת .ברזילי הרפואי
 בתזונה 'סטאג מנחי של עתידית להכשרה ואיכותית ייחודית

  .הארצית ברמה
  אישית מותאם מזון להזמנת תוכנה בפיתוח פעילה שותפה

 .במרכז מטופל לכל
 להסבת ובתוכניות לרופאים ,לסיעוד הספר בבית מרצה

 .אקדמאים
 ,בריאות קידום: בוועדות וחברה תזונה ועדת ר"יו משמשת

  לשוויון והוועדה אלימות למניעת הועדה ,TPN וועדת
 .מגדרי

 

 ריקי 'גב ,ודיאטה לתזונה היחידה כמנהלת לתפקידה בנוסף
  (מיניות בהטרדות טיפול) מגדרי שוויון על ממונה גרובר

 .ברזילי הרפואי במרכז נשים לקידום ל"המנכ ויועצת



המרכז

 ר אבנר רשף"ד
 הטלפון שלנו המרכז מנהל 

08-6745341 
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 ,אביב תל אוניברסיטת ,סאקלר ש"ע לרפואה הספר בית בוגר
1977. 
 ,חיפה ,"ם"רמב" הרפואי המרכז פנימיות במחלות מתמחה רופא

1983-1979. 
 .1984 ,פנימיות במחלות מומחה

 באלרגיה   Post-Doctoral Fellowship)) עמיתים השתלמות
 ב"ארה ,בולטימור  Johns Hopkins אוניברסיטת ,ואימונולוגיה
1986-1984. 

 .1987 קלינית ואימונולוגיה באלרגיה מומחה
  "זיו" החולים בית ,לאלרגיה והשירות ב פנימית מחלקה מנהל
 .1990-1986 ,צפת
 הרפואי המרכז ,קלינית ואימונולוגיה לאלרגיה היחידה מנהל

 .2015-1995 ,השומר תל "שיבא"
  (ק"חיאא) קלינית ואימונולוגיה לאלרגיה הישראלית החברה מזכיר

1998-1994. 
 הרפואי המרכז ,אנגיואדמה למחקרי אחראי ,בכיר מומחה יועץ

 .2015-1995 ,השומר תל "שיבא"
  

  לטיפול מקצועי רב רפואי מערך הקמת על לבשר שמחים אנחנו
  (בצקת) ואנגיואדמה אלרגיה ,החיסון מערכת מחלות של ומחקר

  ,ברזילי האוניברסיטאי הרפואי במרכז מגן אלי 'פרופ של בראשותו
   .אשקלון
 אימונולוגיה ,לאלרגיה מרכז הוקם החדש המערך במסגרת

  ומוערך בכיר מומחה ,רשף אבנר ר"ד של בניהולו ואנגיואדמה
 מרכז יהווה המרכז .והאנגיואדמה האלרגיה בתחום ובעולם בארץ

 הדרום תושבי של לשירותם שיעמוד ואקדמי ייחודי מומחים
  .הארץ לכל ובהמשך

 :המערך במסגרת שיטופלו מחלות
אלרגיה) עור אלרגית ,אסתמה ,אלרגית נזלת :אלרגיות מחלות  

  .לתרופות אלרגיה ,למזון אלרגיה ,(אורטיקריה ,למגע
חיסוני חסר ,החיסון מערכת מחלות :אימונולוגיות מחלות,  

 .אוטואימוניות מחלות
לימפטית ,אידיופטית ,נרכשת ,תורשתית :(בצקת) אנגיואדמה  

 .מערכתיות רב במחלות הקשורות ובצקות (לימפאדמה)
  

 הקים ,ואימונולוגיה לאלרגיה היחידה כמנהל לתפקידו במקביל
 לגדול שהפך ,לאנגיואדמה מרכז ,2005 בשנת "שיבא"ב רשף ר"ד

 Hereditary מחולי 2/3 -ב וטיפל בישראל מסוגו
Angioedema (HAE   (עודד לאנגיואדמה המרכז .בישראל  

  ר"ד .בישראל תורשתית אנגיואדמה חולי עמותת בהקמת ותמך
 ותופס הראשונה מהשורה חוקר-כרופא בעולם ידוע רשף אבנר
 בתחום בעולם המובילים החוקרים בקרב חשוב מקום

 בתכנון העוסקים בינלאומיים בפורומים שותף .האנגיואדמה
-קוים לניסוח בוועדות ומשתתף מדעיים בכנסים מציג ,מחקרים
 לטיפול וישראלים בינלאומיים )    Clinical Guidelines) מנחים

 Global) לייעוץ בינלאומיים לפורומים מוזמן .באנגיואדמה
(Advisory Board המתמחות עולמיות פרמצבטיות לחברות 

 וסמינרים בכנסים להרצות ומוזמן משתתף .יתום במחלות
  .בינלאומיים

 ולתרופות למזון ( Challeng) תגר תבחיני-
 (אימונוגלובולינים) חיסוני-חסר של במחלות יום טיפולי-
  באנגיואדמה מונע טיפול-
 השגחה המחייבים ביולוגיים תכשירים מתן-
 חדשות בתרופות מחקרים-

 מומחים מרפאות יתקיימו המערך פעילות במסגרת
 : יבוצעו הארץ וכלל הדרום לתושבי

מערכת של נדירות ומחלות לאלרגיה ייחודיות מעבדה בדיקות  
 .החיסון

(טסטים) אבחנתיות פעולות . 
לאלרגיה (אימונותרפיה) חיסונים .               
(שעות 4 עד) יום אשפוזי:   
 

 
 
 
 

 במרפאות (ואנגיואדמה אימונולוגיה ,אלרגיה) במרפאה קהל קבלת
  .'ה ',ד ',ב ',א בימי  ,ברזילי חוץ

  , 08-674-5341 , 08-674-5207 טלפון תורים זימון מוקד
 zimuntorim@bmc.gov.il  :מייל  *5207 מקוצר חיוג



 על פניות הציבורואחראית מנהלת יחסי ציבור , המרכז הרפואידוברת  איילת קדר' גב

 פניות על ואחראית ציבור יחסי מנהלת ,החולים בית דוברת
 .הציבור

תואר B.A הפתוחה באוניברסיטה והרוח החברה במדעי. 
תואר M.A הבינתחומי המרכז ציבורי ומנהל במדיניות 

 .הרצליה
אוניברסיטת מטעם ועיתונאות דוברות ,ציבור יחסי קורס בוגרת  

 .אילן – בר
במשרדי ורגולציה הסברה אנשי ,לדוברים פיתוח תוכנית 

 .מ"לע - הסמך ויחידות הממשלה
 

פניות 
 הציבור

 שם החולים בית ,ולכן הציבור לתחושות מדד הן הציבור פניות
 .לרע והן לטוב הן המתרפאים מציבור משוב קבלת על רב דגש

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 בסמוך שלך הפניה קבלת את במכתב או במייל מאשרים אנו

 ימים 30 בתוך מקיף בירור לאחר נשלחת מלאה תשובה .להגעתה
  .הפניה מקבלת

 
 ,הפניות במספר תלולה לעליה האחרונות שנים בשלוש עדים אנו

 ,ענייני מענה ומתן הפניות קבלת בתהליך אמון מהבעת כחלק
 .החולים בית מנהל בנוכחות מהפונים חלק עם פגישות לרבות
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 אנו מבטיחים מענה  
 לכל היותרחודש תוך 

אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בכל  
 לךעניין ובכל דרך שנוחה 

 
 08-6745766,  08-6746919,  08-6746907 טלפון 
 08-6745838 פקס    
 (15:00-9:00', ה-'פעילות אשעות )             

 

           ayeletk@bmc.gov.il  ל "דוא
 roxan@bmc.gov.il                            

  natalimic@bmc.gov.il                     
                  

 דוארכתובת למשלוח 
 7830604אשקלון  2ההסתדרות רחוב 

 כל פניה המגיעה אלינו 
 היא הזדמנות בשבילנו ללמוד ולשפר



 
 .אוזבקיסטאן ,בטשקנט אוניברסיטה ,רפואה לימודי 1988-1982

   .שבע בבאר ,כללית ח"קופ ,קהילתית במרפאה רופאה 1992
 המחלקה ,באפידמיולוגיה שני תואר לימודי 1996-1993

  למדעי הפקולטה ,בריאות שירותי והערכת לאפידמיולוגיה
 .גוריון בן אוניברסיטת ,הבריאות

 .גוריון בן 'אונ ,לאפידמיולוגיה המחלקה ,מדריכה 2003-1996 
 .סורוקה ח"ביה ,הציבור בבריאות התמחות 2000-1997
 לבריאות הספר בבית הציבור בבריאות מוסמך לימודי 1999-1997

 .ירושלים ,העברית האוניברסיטה ,הציבור
 ,לאפידמיולוגיה 'המח ,באפידמיולוגיה שלישי תואר 2010-2005

  .גוריון בן 'אונ
 אוניברסיטת ,לאפידמיולוגיה המחלקה ,בכירה מרצה 2016-2010

 .גוריון בן
 המחוזית הבריאות לשכת ,הדרום מחוז רופא סגנית 2013-2012

 .שבע באר
 .אשקלון הבריאות לשכת של נפתית רופאה 2013
 לבריאות המחלקה ,הציבור בבריאות מוסמך תכנית ראש 2015

 .גוריון בן 'אונ הציבור
 .ברזילי הרפואי במרכז רפואה במנהל התמחות 2015
  בן אוניברסיטת ,הציבור לבריאות המחלקה ,חבר פרופסור 2016
 .גוריון
  למדעי בפקולטה הציבור לבריאות הספר בית ראש סגנית 2017

 .גוריון בן באוניברסיטת הבריאות
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 בילנקונטליה ' פרופ
 הטלפון שלנו מנהלת הלשכה

08-6745678 

 'פרופ ,נפתית רופאה ידי על המנוהלת ,אשקלון הבריאות לשכת
  הציבור בריאות שירותי  של המבצעת הזרוע היא ,בילנקו נטליה

  משרד מדיניות את מיישמת היא בעבודתה .הבריאות במשרד
 בריאות ,האפידמיולוגיה בתחומי האוכלוסיה בקרב הבריאות
 ,בריאות וקידום חינוך ,והילד האם בריאות ,המזון שירות ,הסביבה
 שיקום ומכשירי כרוניות מחלות ,הנפש בריאות ,השן בריאות
   .חרום לשעת והיערכות ,וניידות

 
 על מפקחים הבריאות לשכת מחלקות של מקצועיים רב צוותים

 ,חלב טיפות ,חולים בתי ,מרפאות) בתחומם השונים המוסדות
 מי להתפלת מתקנים ,שחיה בריכות ,חינוך מסגרות ,מזון מפעלי
   .לאזרח שירות מתן תוך ,(וכדומה שתיה

 
 ,שדרות ,אשקלון ,אשדוד הערים את משרתת הבריאות לשכת
  חוף האזוריות המועצות של וישובים מלאכי וקריית גת קריית

   .הנגב ושער שפיר ,יואב ,טוביה באר ,לכיש ,אשקלון
 

 ,השגרה חיסוני ,החיסונים מתן בכל גם עוסקת הבריאות לשכת
 לנוסעים המתאימים וחיסונים אפידמיות התפרצות בשעת חיסונים

 .ל"לחו

לשכת 
 הבריאות

 שרותי הלשכה



 האוניברסיטאי הרפואי המרכז ליד ולאחיות לאחים הספר בית
 השנים לאורך .1967 בשנת הבריאות משרד ידי על הוקם ברזילי

  ללימודי חדשניות תכניות וקביעת לפיתוח מודל מהווה ס"ביה
 אחים מכשיר הספר בית .מוסמכת אחות של ברמה בארץ הסיעוד
  בקהילה הבריאות במערך המשתלבים ומיומנים מקצועיים ואחיות

 של המשתנים הבריאות לצרכי מענה ונותנים האשפוז ובמחלקות
 .ובעתיד בהווה הישראלית החברה

 .לימוד מסלולי במספר סטודנטים 400-כ ס"בבי לומדים שנה מדי
ות/מוסמכים ות/לאחים תעודה לימודי. 
ראשון תואר בעלי לאקדמאים מיועד ,לסיעוד אקדמאים הסבת 

 .שני או
בדרום הבדואית לאוכלוסיה בסיעוד יעודי מסלול. 
ות/מעשיים ות/אחים הכשרת. 
ניתוח חדר ,מיילדות בתחומי בסיעוד מוכרות על התמחויות,  

 .הנקה וייעוץ קלינית הדרכה ,נשימתי נמרץ טיפול
שונים בתחומים העשרה קורסי. 

 צוות .וחמה משפחתית באווירה מתקיימים ס"בבי הלימודים
  ככל עושה ,רב וניסיון ותק בעלי מנהלי וצוות מורות הכולל ס"ביה

 את ויסיימו הלמידה מתהליך יהנו שהסטודנטים מנת על יכולתו
 התפתחות ,למידה מעודדת ס"בביה האווירה .בהצלחה הלימודים

  .הסטודנט של היכולות למיצוי אישית והתאמה אישית
  למדעי לפקולטה בסינוף ,אקדמי מסלול נפתח הספר בבית ,בנוסף

  .גוריון בן באוניברסיטת והסיעוד הרפואה
 
 
  

 
  

 ראשון תואר בעלת מוסמכת אחות ,זוסמן נורית 'דר ,ס"ביה מנהלת
  מערכות במנהל נוסף שני תואר ,א"ת אוניברסיטת מטעם בסיעוד ושני

  בן באוניברסיטת סוציאלית לעבודה במחלקה ודוקטורנטית בריאות
 .שבנגב גוריון
  מנהל מטעם ,בסיעוד ומדיניות במנהל מוכרת מומחיות תואר בעלת

 לתכנון המחלקה את ניהלה בעברה .הבריאות במשרד הסיעוד
   .כללית בריאות שירותי של במטה הראשית האחות בסגל ומדיניות

 
  כמנהלת ,ילדים לרפואת שניידר ח"בבי תפקידים במספר שימשה

  מנהלת ,(2003 בשנת לשבח ציון עם) א ילדים מחלקת של סיעוד
 של הסיעוד מנהלת וסגנית הסיעוד בהנהלת איכות אבטחת תחום

 .ח"ביה
  ,ובניהול בפדיאטריה העוסקות שונות בוועדות ופעילה חברה

 .לאומי ביטוח מטעם הנכה לילד טיפולי עומס ובוועדת
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  בית הספר  
 לאחים  
 ואחיות

 נורית זוסמן' דר
 הטלפון שלנו מנהלת בית הספר

08-6745524 



 האוניברסיטאיהרפואי במרכז 
 ולבחינת מעמיקה לחשיבה הסקרן החוקר את מעודד המחקר
 אנחנו להם ,חדשות ותובנות ידע בכך מייצר החוקר .נודע הבלתי
 של מרכזי יעד ,יוצא כפועל .שלנו בחולים הרפואי בטיפול זקוקים
  הבסיסי המחקר קידום הנו ברזילי האוניברסיטאי הרפואי המרכז

  .הרפואה לקידום כאמצעי ,והקליני
 הקליניים לחובות בנוסף באה המרכז סגל של המחקרית הפעילות

  לקדם ניתן לא מחקר שללא התובנה .עליהם החלים וההוראתיים
  חברי של האישית והיצירתיות האקדמית והסקרנות ,הרפואה את

 מפעילות כחלק במחקר לעסוק מהם רבים מעודדות ,הסגל
 .למרכז וחובותיהם פעילויותיהם ליתר ובנוסף במקביל ,שבשגרה

 תשתית מניחה ,במחקר עיסוק מעודדת הרפואי המרכז הנהלת
   .אפשרית דרך בכל ותומכת מחקר לבצע שתאפשר

 ההחלטה היתה ,במחקר המרכז של לתמיכה המשמעותי הביטוי
 המטרות .(פ"מו) ופיתוח למחקר הרשות את שנים 4 לפני להקים

 את ולעודד לאפשר ,לכוון ,לתאם הן פ"למו הרשות של המוצהרות
  כולל ,הרפואי המוסד שבתחומי המגזרים בכל המחקרית הפעילות

   .ואחר טכני ,רפואי־פרא ,סיעודי ,הרפואי המגזר
 קליני ברובו היה ,זה ליום ועד השנים במהלך בברזילי המחקר
 זה ליום עד מתמקד הקליני המחקר .בסיסי ,יותר הקטן ובחלקו

 הקשורים ומעבדתיים רפואיים־פרא ,סיעודיים ,רפואיים בהיבטים
 באה הקליני למחקר היוזמה .ברפואה ישיר בלתי או ישיר באופן
 קליניים בנושאים ולחקור להעמיק ששואפים ,המוסד חוקרי מטעם

  אחר מכובד חלק .והקלינית המדעית סקרנותם את מעוררים אשר
 התעשיה כולל ,חוץ גורמי ידי על יזום היה הקליני המחקר של

 אשר ,הביוטכנולוגיה בתחום בעיקר ,הזנק וחברות הפרמצבטית
 תרופתיים פיתוחים ויישום לבדיקה קליני כשדה בברזילי נעזרים

  .החדשנות שבחזית וטכנולוגים
 

  ההתנהלות באופן חדשים קליניים חוקרים מנחה פ"למו הרשות
 אחרים תחומים .מחקר מתאמות וגיוס ובאיתור ,במחקרים הנדרשת
 תזונתיים ,סיעודיים ,אפידמיולוגים היבטים כוללים הקליני במחקר
 ועדיין היה בברזילי הבסיסי המחקר .ברפואה הקשורים ואחרים

  בבסיס בסיסיות שאלות על לענות ובא ,וגנומית מולקולרית ברמה
 המימון ,המחקר מאופי יוצא כפועל .אדם בבני הפוגעות מחלות

 ,אוניברסיטאיות ,מקומיות מחקר מקרנות בא ביצועו את שאפשר
 המעורבות השונות התעשיות וממימון ,לאומיות־ובין ממלכתיות

 .במחקר
 

 מקומית בעיתונות מתפרסמות בברזילי המתקיים המחקר תוצאות
 גם מקבל המחקר .מובילה מדעית עיתונות בחלקה ,לאומית־ובין

 עבודות מוצגות שבמהלכו מחקר יום במהלך לשנתיים אחת ביטוי
   .המרכז חוקרי של מדעיות

 
 

 מסייעת פ"למו הרשות ,במחקר הרפואי המרכז מתמיכת כחלק
 לשון ועריכת המחקרים נתוני של סטטיסטי בעיבוד המרכז לחוקרי
 מספטמבר 'הרפואה' עיתון של מיוחד בגיליון .פירסומם לקראת

 הצוותים עוסקים בהם הנושאים ממכלול מדגם התפרסם ,2016
   .בברזילי הרפואיים

 ואמצאות יצירתיות עידוד היא פ"למו הרשות של מהמשימות אחת
 במרכז המפותחים הטכנולוגיים מהרעיונות חלק .הרפואה בתחומי
  חשוב כר ומהווים ,אמצאות ובגדר חדשניים הנם הרפואי
 רפואית־הביו התעשייה עם עסקית ולפעילות רוחני קניין לפיתוח

 את שנתיים מזה מקיימת פ"למו הרשות .לאומית־והבין הלאומית
  הצורך מהגדרת החל ,רפואי מוצר של הפיתוח שרשרת מכלול
  השרשרת .הרפואה בתחומי מוצר לפיתוח ועד ההמצאה וזיקוק
 בה והטיפול בחינתה ,ופיתוחה ההמצאה ברעיון דיון כוללת

 פיתוחה להמשך הנדרש ההון גיוס ,רוחני קניין של בהיבטים
 .וחברות ליזמים מסחורה ולבסוף

 הרפואי במרכז להתפתח ממשיכים ובסיסי קליני מחקר
 הרשות ובתמיכת המרכז הנהלת בעידוד ברזילי האוניברסיטאי

 אם ,חדש למחקר יוזמה כל בברכה מקדם הרפואי המרכז .פ"למו
 או המרכז חוקרי י"ע עצמאי באופן אם ,הבסיסי או הקליני בתחום

 התעשיה עם או אחרים אקדמיים מוסדות עם פעולה בשיתוף
   .ובעולם בארץ והפרמצבטית הביוטכנולוגית
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 .קליני מחקר לאישור המפתח הנה הלסינקי ועדת
 תלויה בלתי ועדה הנה ברזילי הרפואי במרכז הלסינקי ועדת

 הוועדה .בתקנות מוגדרים החוקי ומניינה מינויה דרכי ,שהרכבה
 הבריאות משרד ונוהלי תקנותיה ,המדינה חוקי י"עפ פועלת

 דנה הלסינקי ועדת .לאומיים־הבין  GCPלכללי ובהתאם
 הרפואי המרכז חוקרי י"ע אליה המוגשים קליניים במחקרים

 לא בהם ,באזור רפואיים ממרכזים נוספים ובמחקרים ,ברזילי
 המחקר קיום על להמליץ אחראית הוועדה .הלסינקי ועדת קיימת

 את להבטיח תפקידה .אושר אם מהלכו אחר ולעקוב ,לדחותו או
 למחקר המגויסים המשתתפים של ורווחתם בטיחותם ,זכויותיהם

  .הקליני
  ר"כיו המשמש לוגסי יל'ג 'פרופ עומד הלסינקי ועדת בראש

 רופאים ביניהם ,חברים 22 מונה הוועדה .שנים 11 מעל הוועדה
 – ר"ליו סגנים ושני ציבור נציגי ,הנהלה נציגי ,שונים מתחומים

 ותחומי הרופאים מגוון .ביבי חיים 'ופרופ יגיל יורם 'פרופ
 של איכותית לעבודה מאוד משמעותיים הנם השונים ההתמחות

  .הוועדה
 מהמחקרים אחד כל את וסוקרת לחודש אחת מתכנסת הוועדה

  בפני נציגו או הראשי החוקר י"ע מוצג מחקר כל .אליה המגיעים
 החלטה ומתקבלת דיון מתקיים ההצגה בתום .הוועדה חברי

  ייחודי הנו בברזילי המוצגים המחקרים בדיקת אופן .רוב בהצבעת
 ,הראשי החוקר י"ע מחקר כל של אישית הצגה מאפשר שהוא בכך

 סוגיות העלאת ,לוועדה החוקר בין אמצעית בלתי תקשורת מאפשר
 .בעניינו החלטה קבלת טרם והבהרתן

 הפנימי העבודה נוהל .בממוצע חברים 11 -כ מגיעים ישיבה לכל
 .הוועדה בדיוני נוכחות חובת מגדיר

 דיוני במסגרת חלקם ,בשנה מחקרים 110 במעל דנה הוועדה
 באחריותו היא אף ,הלסינקי ועדת תת במסגרת וחלקן כולה הוועדה

 .לוגסי 'פרופ של
  מנהל ,למחקר והמלצתה אישורה את נתנה הלסינקי שוועדת לאחר

 חלק .המחקר לקיום אישורו את לתת יכול הרפואי המרכז
  אישור לאחר הבריאות משרד לאישור גם נדרשים מהמחקרים

 .אישורו את המנהל ייתן ובטרם המקומית הוועדה
 שוטפת עבודה מקיימים וסגניו ר"היו ,הוועדה לישיבות בנוסף

 .החוקרים מצד בטיחות ובדיווחי בבקשות בטיפול יומיומית
  בלתי באופן אותותיה את נתנה השנים עם המתגברת הרגולציה

 על המונחות הבקשות במספר העצום בגידול להתעלמות ניתן
  ,הוועדה עבודת על ביותר מעמיס זה גידול .ר"היו של שולחנו

  2012 -ב אם .אירוע כל של ודקדקנית קפדנית לבדיקה הנדרשת
 שבשנה הרי ,בשנה לערך בקשות 1700 -ב דן הוועדה ר"יו

 .לערך 2700 -ל עלה המספר האחרונה
 

 

 קליניים לניסויים המחלקה עם ורציף ישיר קשר מקיימת הוועדה
 מצד לתשבחות זכתה אף הוועדה .הרוקחות אגף ,הבריאות במשרד

 בינה ההדוק הפעולה שיתוף על ,קליניים לניסויים המחלקה עובדי
  ועדת .הנהלים לקיום לבה ותשומת הוועדה עירנות על ,לבינם

 או מחקרים לדחות לעתים נאלצת ,ברזילי הרפואי במרכז הלסינקי
  לשמור מטרתה יישום תוך זאת כל ,לכת מרחיקי שינויים לבקש
 .המטופל טובת על ובראשונה בראש
  ר"ד של בראשותו ,ברזילי הרפואי המרכז חזון של מיישומו כחלק

 ,מחקרים בעידוד ההנהלה לתמיכת זוכה הלסינקי ועדת ,לוי חזי
 .בפעילותה כללית ובתמיכה GCP לקורסי חוקרים הוצאת עידוד

 לעבוד ,בישראל לראשונה החלה בברזילי הלסינקי ועדת ,לאחרונה
 לחברי והצגתם המחקר הגשת מסמכי קבלת .דיגיטלית כוועדה
 נוחות המאפשרת עבודה צורת ,מחשבים דרך נעשות הוועדה
  ניירת וחוסכת המחקר ליזמי גם כמו הוועדה לחברי מירבית

 .קדימה והליכה לחדשנות עדות עוד .נהוגה שהיתה אינסופית
  

 הלסינקי ועדת צוות
 לוגסי יל'ג 'פרופ ,הלסינקי ועדת ראש יושב
 מאז הלסינקי בוועדת חבר ,המטולוגיה מערך מנהל ,לוגסי 'פרופ

  ,כעשור במשך הוועדה ר"יו מקום כממלא ששימש לאחר .הקמתה
  11 מעל זה תפקיד ממלא הוא ומאז הוועדה ר"יו להיות התמנה

 .מרובה בהצלחה שנים
 ,זה ניסיון .ועדה וחבר חוקר ,רופא בתור עצום ניסיון לוגסי 'לפרופ

 של דמותה את המתווים אלה הם ,חדה ביקורתית ראיה עם בשילוב
 הטובות הוועדות כאחת אותה ומעמידים הלסינקי ועדת

 .בארץ והמקצועיות

 מישל מלכה ר"מג ,הלסינקי ועדת רכזת
  לאחר .שנים 4 מזה הוועדה רכזת בתפקיד משמשת מישל ר"מג

 באבטחת התמחות עם הביוטק בתחום בתעשיה עשיר ניסיון
  הוועדה רכזת עבודת .הוועדה פעילות את מרכזת מלכה ,איכות
 בקשות מול אל גמישות תוך העבודה נהלי על בהקפדה נעשית
 והרגולציה הבריאות משרד ודרישות אחד מצד המרכז חוקרי

   .מאידך העולמית

   עמר קרן 'גב ,הלסינקי ועדת לרכזת עוזרת
  ,קרן .וחצי שנה מזה הלסינקי רכזת 'ע בתפקיד משמשת עמר 'גב

  העבודה ועומס הרגולטוריות הדרישות התגברות עם הצטרפה
  כל מול אל ופתוחה ברורה תקשורת ,דיוק ,מסירות .בעקבותיהן

 תחום לימוד והעמקת ,ומתאמים חוקרים ,הוועדה מזכירות באי
 מאוד התומכת ,קרן של מקצועית לעבודה מביאים הקליני המחקר
 .במרכזנו מהחזון כחלק מחקר בעידוד

  
  
  
  
  

  חוקרי את לשרת שמח הלסינקי ועדת צוות
  של למיצובו מניסיונו ולהעניק המרכז
 מחקרי כמרכז ברזילי הרפואי המרכז

 .בישראל וחשוב משמעותי

 ועדת
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