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עיתוןהמרכזהרפואיברזילי,אשקלון
רימונהאלבז
אורליסתיו-רייך
דקלהאיתן,שושסלע,לאהמלול.
דודאביעוז,מורןאחדות.
08-6745339,08-6745884
stav@barzi.health.gov.il
דפוספרגובע"מ03-6880099

טקסחנוכתמכשירהבדיקה
הממוחשבת)(C.T.במכוןהרנטגן
במעמדשרהבריאות,חברהכנסתמריעקבבןיזרי,ראש
העירמררונימהצרי,ד"רשמעוןשרףמנהלהמרכזוחברי
עמותתידידיהמרכזהרפואיברזילי,נחנךביום09.11.2006
הסורקהממוחשב64פרוסות.
חמישהמכשיריסורקממוחשב64פרוסותנמצאיםבשימוש
במדינתישראלוהמרכזהרפואיברזיליותושביהעיראשקלון
זכובמכשירהשישי.
שרהבריאות,חברהכנסתמריעקבבןיזריביקרבמרכז
הרפואיברזיליושמעממנהלהמרכזסקירהעלביתהחולים,
עלהפעילותהענפהועלהחידושיםשהמרכזמוביל.ד"ר
שרףשמעון,מנהלהמרכז,הציגאתתפיסתהעולםשל
המרכז שמרכז תחת קורת גג אחת את כל השירותים
הקהילתיים,שירותיהאשפוזומרפאותהחוץוביתהספר
לסיעוד,שהואמןהטוביםבארץ.ד"רשרףהציגבפניהשר
אתההישגיםהרביםבתחומיםהשונים,כוללבתחומים
הכלכלייםוהודהלוולהנהלתמשרדהבריאותעלהעזרה
הרבהשהעניקולמרכזבשנההאחרונה.ד"רשרףהדגיש
שמשרדהבריאותהכירבמצוקותהקיימותבביתהחולים
וזוהשנההראשונהשהמשרדעשהתפניתמשמעותית
בסיועלביתהחולים.
שרהבריאותוהנהלתהמשרד,בראשותושלמנכ"למשרד
הבריאותפרופ'אביישראלי,סיירובמחלקותהמרכזועמדו
מקרובעלהמצוקותשלהמחלקות,ובמיוחדמחלקתהילדים,
מחלקתנשיםוהמחלקהלרפואהדחופה.שרהבריאותסייר
גםבמחלקהלגריאטריההמחודשתשנבנתהמתרומתכספי
וועידת התביעות והתרשם מההשקעה הרבה ובתנאים
הטוביםלמאושפזים.שרהבריאותהתפלאכיצדמצליח
הצוותהרפואילהעניקאתהטיפולהטובביותרבתנאים
הקיימים.שרהבריאותהוסיףשהמצבבומוחזקיםתושבי
הפריפריהבשנותהאלפייםבתתהתנאיםהקיימיםבבית
החוליםמבזהאתמדינתישראל.לשאלתולמנכ"למשרד
הבריאותפרופ'אביישראליכמהזמןיכולהמרכזלהחזיק
מעמדבצורהזוענההמנכ"לכיכברעכשיוהואלאיכול.
בטקססיפרשרהבריאות,מריעקבבןיזרישבמהלךהסיור
בביתהחוליםנחהרוחו,כאשרפנתהאליואמאשלאחד

הילדיםהמאושפזיםוהדגישהבפניושהטיפולשהצוות
מעניק הוא טיפול מסור ,למרות התנאים הקשים של
המחלקה.שרהבריאותהודהלכלהתורמיםאשרפתחואת
כיסםכדילרכושאתהסורקהמשוכללוהבטיחלעשותאת
כלשביכולתוכדילהוציאלפעולאתפרויקטהמחלקה
לרפואהדחופההחדשה.
ראשהעיר,מררונימהצרי,הודהאףהואלמתנדביעמותת
ידידיהמרכזהרפואיברזיליולתורמיםעלנדיבותםוהאיץ
בפניהשרלעשותאתהכללבנייתהמחלקהלרפואהדחופה
ובניןהאשפוזהחדשבמיוחדבתקופהבהנחשפיםתושבי
העיראשקלוןלפגיעותטיליהקסאם.

 UK UU
    

ד"רשרף,מנהלהמרכז,אמרבדבריושהואמחכהבקוצר
רוחלתחילתהפרויקטהבאשהואהמחלקהלרפואהדחופה
ומקווה שטקס הנחת אבן הפינה יתקיים בקרוב.
ד"רלייבוביץאוקטביאן,מנהלמכוןהדימות,הציגבקצרה
אתיכולותמכשירהסורקהממוחשב64פרוסותועדכמה
הואמצעידאתהמרכזהרפואיברזיליבכלנושאהדימות
והגילויהמוקדםשלמחלותממאירות.
אתהטקסהנחהכתבהטלוויזיהמראהרוןברנע,שהנחהאת
ערבההתרמהלפניכשנה,והואחזרעלהכרזתושהואמזמין
תורלסריקהממוחשבתשלהלב.

C.T.
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טקסחנוכתהמכוןהחדשלממוגרפיה
במרכזהרפואיברזילי
בתאריך14/09/2006התקייםבמרכזהרפואיברזיליטקס
חנוכתהמכוןהחדשלממוגרפיהבבניןמרפאותהחוץשלבית
החולים.הממוגרףהדיגיטאליהחדישביותרנרכשבתרומתה
האדיבהשלמשפחתפייסטוהואקייםבחמישהמכוניםבלבד
מתוך44מכוניממוגרפיהבכלהארץ:
במכוןלממוגרפיההותקנומכשיראולטרא-סאונדומכשיר
לביופסיותסטריאוטקטיותחדישים.מכשירהממוגרפיההחדיש
מקצרבהרבהאתמשךהצילום,מקטיןאתכמותהקרינה,
מפיקצילומיםברוריםביותרומאפשרלרופאלפענחאת
הצילומיםבצורההרבהיותרמדויקת.
מאזהוקםהמכוןלממוגרפיהבשנת1995כחלקממערךהדימות
בביתהחולים,בוצעואלפיבדיקותלגילויסרטןהשדכולל
בדיקותאולטרא-סאונדשלהשד,ביופסיותשלנגעיםבשיטת
הדיקור במחט עדינה ),Fine Needle Aspiration (FNA
ביופסיות  Trucutבהכוונת אולטרא-סאונד ,ביופסיות
סטריאוטקטיות ,ביופסיות באמצעות ממוטום
)(mammotomeוסימוןנגעיםקטניםכדילכווןאתהמנתח
בצורהמדויקתאלהנגעבזמןהניתוח.
המכוןלממוגרפיה,בניהולושלד"רגיאורגיו,נמצאתחתבקרה
שלמשרדהבריאותוהבקרותהחוזרותמצביעותעלעלייה
במספר הבדיקות ואחוז גבוה מאוד של גילוי סרטן השד
בהשוואהלמכוניםאחריםבארץ.מהנתוניםהרשמייםשל

משרדהבריאותעולהכיהמכוןלממוגרפיהבמרכזהרפואי
ברזיליעומדמעללמצופהבכלהמדדים:
שיעורגילויסרטןהשדגבוהביותרשעומדעלממוצעשל6-7
מקריםל1000-בדיקותב4-השניםהאחרונות,הרבהמעבר
ל 4.7-מקרים ל 1000-בדיקות שהוא היעד המותאם
לאוכלוסייתהאזורלגילויסרטןהשדואשרנקבעע"ימשרד
הבריאותעבורהמכוןלממוגרפיהבמרכזהרפואיברזילי.

 

שיעור נמוך ביותר של תוצאות בדיקות שליליות False
5.9%,Negativeבממוצערבשנתילעומתהתקןהאמריקאי
המחמירשהוא10%ובהשוואהלשיעורשל15%-בממוצע
במכוניםאחריםבארץ!
שיעורנמוךביותרשלקריאותחוזרותRecall Rateלבדיקות
משלימות3.8%:לעומתתקןשל!5%
מעל50נשיםאובחנוב5-שניםהאחרונותכלוקותבסרטן
השדמסוג)Carcinoma in Situסרטןמקומיזעיר(ומסוג
סרטן בעל חדירות מינימאלית .Minimally Invasive
משמעותהדברסיכוילריפוימעל!90%
הנהלתהמרכזהרפואיברזילישוקדתעלשיפוראיכותהשירות
והטיפוללמרותכלהקשייםשעומדיםבפניה.
    

ת
10טיפיםועצותלעבודהתקינהומהנהבעמדותביה"חברזילי
10טיפיםועצותלעבודהתקינהומהנהבעמדותביה"חברזילי
גזורושמור

.1
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.5

ישלכבותמחשביםבסוףיוםעבודה)מדוברעלעמדות
שעובדותמ08:00-עד16:00בערך(.
ישלהשתמשבשםמשתמשאישילכניסהלרשת)נושא
שלאבטחתמידעוצנעתהפרט(.
ישלזכורשהכניסהלרשתביה"חמתבצעתב2-שלבים
)כניסהראשוניתwindowsכניסהשנייהלנמ"ר(.ע"מ
למנועבעיותגישהלמידעלאמורשהישלצאתמשם
המשתמשע"יLogoffאו.alt+ctrl+del
במידהוהעמדהננעלתע"ישומרמסך)מופעללאחר20
דקותשלאעובדיםבעמדה(ניתןלפתוראתהבעיהע"י
כיבויוהדלקהשלהמחשב.
החלפתסיסמאמתבצעתאחתלחודשיים,מומלץוניתן
להחליףסיסמאלעיתיםתכופותיותר.
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 .6לפניכלפנייהלמוקד5200ישלבדוקאתהדבריםהבאים:
בדיקתציוד-אםחשמלמחוברועובד,בדיקתהמצאות
דיסקט CD /בכונן לפני הדלקה של המחשב ,כיבוי
והדלקהלמחשב.
 .7בעיותהדפסה-ישלבדוקחיבוריםתקינים,לבדוקשנייר
לא נתקע )ושיש נייר( ,כיבוי והדלקה של המדפסת.
 .8בכדילהתמודדעםכמויותהדוארהאלקטרונירצויומומלץ
לתייקדוארבתיקיותנושאיות.
 .9לעובדיםבאקסלובWORD-ישנותוסףהמאפשרשמירה
אוטומטית  -השתמשו בו ,יחסוך לכם עגמת נפש.
 .10עבודהממושכתמולהמחשבמזיקה.מדיפעםקומו,
התמתחוורכזואתהמבטלנקודהמרוחקת.

ציודחדשבמכוןלרפואהגרעינית
מכשיריגאמאחדשיםמותקניםבימיםאלהבמכוןלרפואה
גרעיניתבמקוםהמכשיריםהישנים.
המכשירהראשון,מסוגגאמאקאמארהדיגיטלית,כבר
נמצאבמכוןוצוותהמכוןעוברהדרכהבהפעלתהמכשיר.
המכשירצפוילהיכנסלעבודהשוטפתבשבועותהקרובים.
המכשירהחדישיקצרזמןהבדיקות,יאפשרשחזורתלת
מימדימהירובעיקריאפשרביצועבדיקותנוספותחדישות
כמוGated SPECTו.Whole Body SPECT-
בנוסףהגיעוגםתחנותעיבודיםדיגיטאליים,המאפשרים
קבלתתוצאותהבדיקותבזמןיותרקצרלעומתהעברוגם
יותרמהיר.בעתיד,תחנותאלהיקשרולמערכתהPACS-
ולצורבדיגיטאלי.

   
בחודשנובמברהגיעהמכשירהשני,גםמערכתגאמא
קאמראדיגיטאליתבתוספת4 CTפרוסות,דברשיפשר
לנו למקם תהליכים בגוף האדם בצורה יותר מדויקת.
במכוןמתבצעותהיוםכ3000-בדיקותבשנה,מתוכםכ-
40%בתוספת SPECTוכ400-מפויילב.בעזרתהציוד
החדשכלמפוייהלב)שנכוןלהיוםמתבצעותבשיטתה-
 ( SPECTיהיו בשיטת ה  Gated SPECT  -בתוספת
 Attenuation correctionבעזרתה CT-המצורףלאחד
המצלמות.
מערכתה CT-תאפשרלנומיקוםאנטומייותרמדויק
בבדיקותנוספות,תאפשרהשוואהיותרמדויקתביןשתי
בדיקותשונות)כמומפוייעצמותובדיקותלאיתורזיהומים(.
בעזרתתוכנתה Whole Body SPECT-נוכללבצעמיפויים
בצורה טומוגראפית של כל הגוף ולקבל שחזורים
תלת-ממדיםמהיריםומדויקים.

 

סדנאלהפחתתמשקל
ד"רשניידר,יו"רהועדהלקידוםבריאותהעובדים
במחצית הראשונה של שנת 2006
התקיימה במרכזנו ,לעובדי ביה"ח
שהתעניינובכך,סדנאלהפחתתמשקל
על ידי שינוי באורח חיים וטיפול
תרופתי.
הסדנא נוהלה ע"י ד"ר שניידר ,יו"ר
הועדה לקידום בריאות העובדים,
בשיתוףחב'טבע.הסדנאהתבססהעל
הנחיית דיאטנית וטיפול רפואי
ברדוקטיל.
במהלךהפגישותעםהדיאטניתהועלו
ונדונוהנושאיםהבאים:
קבוצותמזון,בנייתתפריטלפיקבוצות
תחליף ,פעילות גופנית ,התמודדות

במצביםשוניםבאירועיםוחגים,שינוי
החשיבה.
במהלךהמפגשים,המשתתפיםבקבוצה
נפגשו עם הדיאטנית ,נשקלו וניהלו
שיחותלגביהקשייםהמלוויםאותם
והשינוייםשהתחוללובאורחחייהם.
מתוךקבוצתהעובדיםהרביםשנרשמו,
רקעשרהאנשיםמהקבוצההתמידו
ובאו לכל הפגישות ,לכן  בתוצאות
התייחסנורקלקבוצהזאת:
הפחתתהמשקלהקבוצתיתהייתה66.3
ק"ג מ 825-ל 758.7-ק"ג ממוצע
בהפחתת משקל בק"ג בהשוואה

לממוצע קבוצתי 2.1 :ק"ג ירידה
מינימלית עד  13.9ק"ג ירידה
מכסימלית.
הפחתתהיקףמותנייםקבוצתיתלאחר
 6חודשים הייתה  116.5ס"מ.
בסוףהסדנאשמענוהרצאהשלשףעל
אוכלבריאוטעמנומאכליםדיאטטיים
שהוכנובמקום.
אנומאחליםלקבוצההצלחהבהמשך
הדרךושנהטובהלכולנו.
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מערכותמידעומחשוב
רוניתיעקובוב–מנהלתמערכותמידעומחשוב
סוף2006ושנת2007מתאפיינותבסימןהכנסתמערכות
מידעחדשותשמשנותנהליעבודהברחביביתהחולים
ונותנותערךמוסףלשימושבמחשוב.
מערכתהנמ"רשהתאפיינהיותרבהיבטיםאדמינסטרטיבים
הופכתלהיותמערכתקליניתהמאפשרתלהציגמידעמאוחד
עלהמטופלכוללתוצאותמעבדה,חיבורלפאקס-צילומי
דימות,נתוניניתוחים,אנמנזה,קבלהושחרורבמחלקה,
אנמנזהסיעודיתוכו'.
מערכת זו תחליף בהדרגה את מערכות מקס וקליקס
הותיקות.

מערכתPacs
מהזהפאקס?
- PACSראשיתיבות:
Picture Archiving & Communication System
פאקס הינה מערכת  מחשבים ותוכנה לניהול ארכיון,
תקשורת ואבחון של צילומי דימות דיגיטלים.

בביתהחוליםנרכשומכשירידימותדיגיטליםמשוכללים
כגון64 C.T:פרוסות,ממוגרפיהומצלמותגרעיניות.בהמשך
מתוכנןרכששלמכשיריCRלצילומירנטגןוציודלצינטורים.
כמוכןבביתהחוליםקייםציודכגוןUS,USגניקולוגיוכו'.
מכשיריםאלויחוברובהדרגהויעבדומולמערכתהנמ"ר
ומערכתהפאקסשתנהלאתתהליכיהעבודה-פקודות
העבודהלמכשיריםוקבלתהתוצאות,הארכיב,ישיבות
רנטגן,אבחון,הפצתהצילומיםלמחלקות/מכונים/מרפאות
וכו'.

תוכנתחדרניתוח
במהלךדצמבר2006תופעלמערכתמחשובחדרהניתוח.
מחשובחדרניתוחהואחלקממערכתהנמ"רוהואכולל
אתכלתהליכיהעבודה,החלמהזימונים,הכנותלניתוח
במחלקות,במהלךהניתוחעצמווכלהבסיכוםממוחשבשל
הניתוח.
לפרויקטשותפיםהרופאיםהמנתחים,אחיותהמחלקות
המנתחות,אחיותחדרניתוחוהמרדימים.

משמעותמחשובית
חיבורטכנולוגיותאלחוטיותחדשות,תוספתעמדותעבודה
בכלרחביביתהחוליםוצירוףשלמאותמשתמשיםחדשים.
תוכנתמעבדות
במהלך2007יתבצעשדרוגתוכנתהמעבדות,ימוחשבוגם
בנק הדם ופתולוגיה .כמו כן תתאפשר הזמנת בדיקות
מהמעבדותבצורהממוחשבתוקבלתתוצאותישירותלנמ"ר.
תשתיותתקשורת
עלמנתליישםאתפרויקטהפאקסוחדרניתוח,היהצורך
בהחלפתמערךהתקשורתשלביתהחוליםעדעמדותהקצה.
בימיםאלואנומשלימיםאתפריסתהמערךבשלובעם
אבטחתמידעפניםארגונית.
עגלותניידות
פרויקטמלווהלפרויקטיםלעילהואעגלותמחשובניידות
אלחוטיותעםתוכנהסיעודיתוקליניתוגישהלפאקס.
העגלות יוכנסו בהדרגה בהתאם ליכולות התקציביות.

לשםמה?
מטרותתוכנתהפאקסבשילובעםמערכתהנמ"רהן:
 לאפשרלרדיולוגיםכליםמתקדמיםשלאבחון. לאפשרלרופאים,לקבלבזמןאמיתילמיון,למחלקהלמכוןאולמרפאהאתהצילומיםעצמם.
 לאפשרהשוואהביןצילומיםנוכחייםעםצילומיםישניםבלחיצתכפתור.
 לאפשרקבלתתשובותהרדיולוגיםממכוןהרנטגןיחדעםהצילום.
למעשהעםגמרחיבורמכשיריהדימותהשונים,לאיהיה
צורךבצילומירנטגן"שלפעם"-הצפייהבצילומיםתהיה
דרךמחשבבלבד.
משמעותמחשובית
תוספתשרתים,טכנולוגיותחדשות,עמדותפענוחועמדות
עבודהבכלרחביביתהחוליםוצירוףשלמאותמשתמשים
חדשיםלשימושבמערכת.
מתי?
תחילתישוםהפרויקטסוףדצמבר/2006ינואר.2007
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הכנסתתומךלעורקיהתרדמה
ד"רבוריסיופה–מנהלמחלקהכירורגית
מחלותלבוכלידםהיקפייםהינםרוצחמספראחדבעולם
המערבי.פתולוגיותעורקיהתרדמהנכללותביןמחלותאלו
ונגרמותבעיקרמטרשתעורקים.
התעבותדופןעורקהתרדמההינותהליךטבעיהמתרחש
במהלךהחייםובגילמבוגר)65ומעלה(,גורםלהיצרות
בעורקיםוליקוייםבאספקתהדםלמח.בנוסףישנםגורמי
סיכוןהמזרזיםפתולוגיהבעורקיהתרדמה:סוכרת,יתר
לחץדם,יתרשומניםבדם,עישוןכבדותורשה.צאצאים
להוריםהסובליםמטרשתעורקים,עשויהלגרוםלפריצת
מחלותבעורקהתרדמהבגילצעיר.
הסיבוךהעיקרישלפתולוגיהבעורקהתרדמההינואירוע
מוחי,עלכלהמשתמעמכך!!!
לטיפולבהיצרויותקשות,מקובלמזהשנים,לבצעניתוח
לניקויהעורקהתרדמניהפנימיאולםבעשורהאחרוןנכנסה
שיטהטיפולחדשהוהשימושבהצוברתאוצה.מדובר
בהכנסתתומך)סטנט(לעורקהתרדמההמוצראוהחסום
בדומהלטיפולבחסימותעורקיםכלילייםשלהלבאוכלי
דםהיקפיים.
הפעולהמתבצעתבהרדמהמקומית,בעזרתצנתורעורק
הירךמועבריםצנתריםלעורקיהתרדמהודרכםמוכנס
התומך).(STENT
בתחילתדרכנובתחוםזה,ביצעצוותמנתחיכליהדםאת
הפעולהביחידתהצנתוריםהקרדיולוגיתבשיתוףעםד"ר
ג'עפרי,אולםעברנולבצעהבחדרהניתוחבהמשך,בשל
קשייםשהתבטאובמבנהקשתהאאורטה)אביהעורקים
החזיוהבטני(שלאאפשרוביצועצנתורבררנישלעורקי
התרדמהומהוויםהורייתנגדלביצועה.לאחרונהאףפתרנו
בעייהזובאמצעותהכנסתצנתרישירותלעורקהתרדמה
המשותףשנחשףבחתךמזערי,בהרדמהמקומיתומייתר
את הסכנה הכרוכה בביצוע ניתוח בעורק התרדמני.

הדגמהשלחסימהבמוצאעורקהתרדמההפנימי.

היתרונותלמטופלבביצועפעולהזועלפניניתוח:
אין צורך בהרדמה כללית על כל המשתמע מכך.
איןצורךבפתיחתצוואר.
יתרונות קוסמטיים  -אין צלקת באזור הצוואר.
המטופלמשתחררלביתולמחרתהפעולה-כךשלרב
הואשוההבביתהחוליםפחותמ24-שעותלעומת
ניתוחבומשךהאשפוזהואכארבעהימיםואףיותר.
אין סכנת זיהום בפצע ניתוחי שכן אין פצע כזה.
איןסכנתדימוםמאזורהניתוח
לאנגרםכאבלמטופלבמהלךהפעולה,למעטהרגשת
הדקירהבמפשעה.
ניתןלבצעאתהפעולהגםבמטופליםהמוגדריםכבעלי
סיכוןגבוהלניתוח)כחולילבקשים(.
מהווהפתרוןמצוייןלמטופליםהסובליםמחסימהמלאה
 בעורקיהתרדמהדוצדדית-מצבבוביצועניתוחמסוכן
ביותרואילוהכנסתתומךמנמיכהמשמעותיתאתאחוזי
התחלואה.
המטופליםהמופניםאלינוממרפאותהקהילה,מרפאות
החוץשלהמרכזהרפואיומחלקותיולאחרשביצעובדיקת
דופלקסשלעורקיהתרדמההמדגימהחסימהאוהיצרות,
נבדקיםבמרפאתכלידםשלהמחלקההכירורגיתוצוות
המנתחיםבוחןאתהתאמתםלפעולהומתכנןאותהעבורם.

עורקהתרדמההפנימילאחרהכנסתתומך
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גמילהמחומריםמסוכנים
ד"רוייסמןאנדרה,מומחהבעלשםעולמילטיפולוגמילה
מהתמכרויותבאמצעותהרדמהכלליתבשיטתהANR-
החלאתעבודתובמרכזהרפואיברזיליוכברטופלו9אנשים
בהצלחהרבה.
ד"ראנדרהוייסמן,מנהלכיוםאתיחידתהANR-במרכז
הרפואיברזילי,החלאתעבודתובביתהחוליםלאחרונה.
שיטת הטיפול מאפשרת לחולים להיגמל מחומרים
אופיאטים באשפוז של יום וחצי ללא סבל מודע.
נוירו-רגולציהמואצת
(Accelerated
)Neuroregulation - ANR
הנה טיפול אפקטיבי
ב ה ת מ כ ר ו ת
לאופיאטים.העיקרון
שמאחוריהטיפולהוא
זירוז הופעת תסמיני
הגמילהבמטופלכאשר
הואשרויתחתהרדמה
מלאה וכך הוא עובר
אתכלתהליךהגמילה
תוךשעותספורותללא
כלסבל.הטיפולמייתר
ד"רוייסמןבטיפול
את כל הסבל הכרוך
בתסמונתהגמילהאשרעוברהמטופלבשיטותהסטנדרטיות
ומבטל את הכמיהה לחומרים אופיאטים והשפעתם.
האופיאטים)מלשוןאופיום(הםחומריםהפועליםעל
מערכת העצבים ולהם השפעה ממכרת .קיימים חומרי
אופיאטיםטבעייםהמופקיםמפרגהשינה:האופיום,כגון
מורפין)מורפיום(וקודאין,אופיאטיםשעברושינויכימי
דוגמתההרואיןואפיאטיםסינתטייםדוגמתהמתאדון.
חומריםאופיאטיםקיימיםגםבמשככיכאביםשוניםאשר
נמצאים בשימוש יומיומי דוגמת פרקודן ,פרקוסט,
אוקסיקונטין,אקמולפורטהועוד.
ד"ראנדרהוייסמן,מפתחשיטתהטיפולב ANR-טיפל
בעשורהאחרוןבאלפימטופליםבארץובחו"לוהדריך
צוותיםרפואייםבמדינותשונותכמוארה"ב,אוסטרליה,

פרויקטשיתופיביתסוהר
"שקמה"ומרכזרפואי"ברזילי"
פרויקטשיתופיביתסוהר"שקמה"ומרכזרפואי"ברזילי"
פרויקטקהילתיייחודיומבורךיוצאלדרךזושנהשניה.
בחודשמרץ,2005החלפרויקטשיתופיביןאסיריכלא
שקמה למכון האונקולוגי ,במרכז הרפואי "ברזילי".
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איטליה,אינדונזיה,הודוועוד.
ד"רוייסמןהקיםאתהיחידהלטיפולבמתמכריםבשיטת
ה.ANR-היחידהממוקמתביןכותליהמחלקההפנימית
ד'.מדוברביחידהנפרדתלחלוטיןהמצוידתבמכשיריהרדמה
וניטורמהמתקדמיםמסוגם.המטופלמתקבלבבוקר,עובר
סדרתבדיקותובדיקתרופאמרדיםולאחרמכןמתחיל
תהליךהגמילהבהרדמהכללית.בראשהצוותעומדד"ר
וייסמןבעצמוובראשצוותהמרדימיםעומדד"רלוידוד,
מנהלמחלקתההרדמהשלביתהחולים.אחותטיפולנמרץ,
גב' נגה הרשנזון,
שמלווה את ד"ר
וייסמן זה  13שנה,
מסייעתומשגיחהעל
המטופל לכל אורך
הטיפול ,ואחיות
המחלקה ,בניהולה
שלגב'אתיאקריש,
אחות אחראית
המחלקההפנימיתד',
משגיחות על
המטופללאחרסיום
הטיפול.כלהטיפול
מתבצע באותה
יחידהובתוםההרדמהוההתאוששותנשארהמטופלביחידה
עדליוםהמחרתתחתהשגחהצמודהשלאחות24,שעות,
עדשהואמשתחררלביתו.
בתקופהקצרהזוהספיקד"רוייסמןלטפלב9-מטופלים.
התגובותשלהמטופליםמפליאותוהצוותנרגשעודיותר
מהתוצאות.
למידענוסףניתןלבקרבאתרשלד"רוייסמןממציא
השיטהwww.anrclinic.info
ליצירתקשרוקביעתמועדלפגישהניתןלהתקשרלטלפון:
 08–6846488או לשלוח פקס לטלפון08–6846491 :
אולשלוחדואראלקטרוניל–contact@anrclinic.info
כלפניהתענה.

הפרויקטהוקםביוזמתםהמבורכתשלאסיריכלאשקמה
ובשיתוףפעולהפורהשלצוותהמכוןהאונקולוגיומנהל
מח'גןונוי,מרשאולורדי.
מטרתהפרויקטהינהלחזקאתהקשרביןהאסיריםלקהילה
וביןשירותבתיהסוהרלברזילי.
האסיריםבליוויסוהריםמגיעיםאחתלחודשועוסקים
בטיפוחגינתהמכוןהאונקולוגיובטיפוחהחממה,בהנחייתו
שלמנהלגןונוי.

לראשונהבמרכזהרפואיברזילי

מקלטא.ק.גזעירתתעורי

מקלטא.ק.גזעירתתעוריהמאבחןתופעתהתעלפויות
)אובדןהכרה(לאמוסברותהושתלבגופושלגברבן30
אשרסובלמספרשניםמאירועיםחוזריםשלאובדןהכרה
ובירורנרחבבעברלאהעלהסיבהברורהלהתעלפויות.
אירועיהתעלפותתכופים)אובדןהכרה(syncope -הנם
אירועיםטראומטייםלחולהומשפחתוועלוליםלרמזעל
מצברפואיחמור.כ3%-מכללהפניותלמחלקותלרפואה
דחופההנובגללאירועאובדןהכרה
וכ1-6%-מכללהאשפוזיםהנו
מסיבהזו.
כבר לפני כ 3000 -שנה הבחין
היפוקרטס שאנשים הסובלים
מאירועים חוזרים וקשים של
התעלפות )אובדן הכרה( מתים
לעיתיםקרובותבאופןפתאומי.
מקלטא.ק.ג.זעיר
בספרותהרפואיתפורסםששיעור
התמותהלשנהבחוליםאלההנו
כ7.5%-והשיעורעולהלכדי33%כאשרהסיבהלהתעלפות
מקורהבלב.שיעורהתחלואההחוזרתבמהלךהבירוראף
הואגבוה.כ15-33%-מהחוליםשחוואירועיםחוזריםשל
אובדןהכרהנפצעים,בכ5-7%-מהחוליםנגרמיםשברים
בעצמותוכ1%-נפגעיםבתאונותדרכים.איכותהחייםשל
חוליםאלהאףהיאנפגעת.כ73%-מהחוליםמפתחים
דיכאוןוירידהבתפקודהכללי,כ30%-סובליםמפגיעה
בתפקוד המיני וכ 37% -מהחולים דיווחו על פגיעה
בפרנסתם.מכאןשאיתורהגורםלאירועיםהחוזריםשל
התעלפות)אובדןהכרה(עשוילהביאלטיפוליעילוספציפי
במרביתהחוליםעםמצבמסכןחיים.
בחודשהאחרוןאישרהוועדתסלהבריאותהכללתמכשיר
הReveal-בסלהבריאות.
הReveal-הנומכשירא.ק.ג.מתוצרתחברתמדטרוניקס
העולמיתהמושתלמתחתלעור)(Recorde rinsertable loop
והואמקליטאתהפעילותהחשמליתשלהלבומאבחןהאם

סיבתההתעלפותקשורהלהפרעותבקצבהלב.
ייעודמכשירהReveal-הואלאבחןאירועיםחוזריםשל
התעלפויות)אובדןהכרה.(syncope-המכשירהואמבוקר
מחשבורושםבאופןרציףאתהפעילותהחשמליתשלהלב,
ומקליטבאופןאוטומטילזיכרוןשלושיבושיםבקצבהלב.
ההקלטהיכולהלהיותמופעלתגםעלידיהחולהאובן
משפחהבאמצעותשלטרחוקייעודימיידלאחראירוע
אובדןההכרה.במקרהזהשומר
המכשירבזיכרוןגםאתהפעילות
החשמלית של הלב שהתרחשה
מספרדקותלפניהפעלתהשלט
רחוק.
המערךהקרדיולוגיבמרכזהרפואי
ברזילי ויו"ר החוג לקיצוב
ואלקטרופיזיולגיה של איגוד
הקרדיולוגיםבישראלמוסרשב-
 40%מהחולים לא ניתן להגיע
לאבחון הסיבה לאירועים החוזרים של התעלפות.
מכשירהReveal-הנוכלישמסייעבידיהקרדיולוגיםלהגיע
לאבחנהומעלהמשמעותית)בכ(50%-אתהסיכוילאבחון
סיבתההתעלפות.מדישנהמבוצעותבישראלכ100-
השתלותשלמכשירה.Reveal-השתלתהמכשירהיא
פעולה פשוטה ומתבצעת בד"כ בהרדמה מקומית.

עברובהצלחה...

אחיותבריאותהציבור,אורליעמרםואביטליצחק
עברובהצלחהאתהמבחןהקשהשלI.B.C.L.C

) (International Board Certified Lactation Consultantוהן
מחזיקותבתעודתכיועצותהנקהמוסמכתבינלאומית.
זהושלבנוסףבהשקעההרבההנעשיתבמסגרתהשירותהמונעבתחום
קידוםההנקהבמחוזאשקלון.בהנחייתןפועלתעתהקבוצתאחיות
נוספתללמידהמשותפתלקראתהמבחן.

מיטותאשפוזחדשותלמרכזהרפואיברזילי–
תרומתםשלהגב'מינץומרגליצר
הגב'רבקהמינץומרזלמןגליצר,
ידידיםותיקיםשלהמרכזהרפואי
ברזילי ,חנכו ביום חמישי
 26.10.2006עשר מיטות אשפוז
חדשותלרווחתהחוליםבמחלקת
העיניים.חנוכתהמיטותהתקיימה
בטקסצנועבוהשתתפההגב'שרה
בן יוסף ,יו"ר עמותת יע"ל ,ד"ר
שמואללברטובסקימנהלמחלקת
עיניים והגב' דליה לוי ,אחות
אחראיתהמחלקה.

הגב'רבקהמינץומרזלמןגליצר,
אחיםניצוליהשואה,תורמיםמזה
שנים רבות ,עשרות מיטות
למחלקותהאשפוזהשונותבמרכז
הרפואיברזילי,להנצחתשמותיהם
שלבנימשפחתםאשרנספובשואה.
הנהלת המרכז הרפואי ברזילי
מוקירהאתמסירותםונדיבותםשל
הגב'מינץומרגליצרומאחלתלהם
בריאות שלמה ואריכות ימים.

התורמים

גב'מינץומרגליצרעםד"רלברטובסקימנהלמחלקתעיניים,
דוברתהמרכז,גב'לאהמלולושרהבןיוסף,יו"רי.ע.ל
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עובדיםמצטייניםלשנת2006
דגניתכהן,

טכנאית צנתורים

מירבחסאן,

מתאמת סרטן הערמונית במחלקה
אורולוגית

הנדסאית מכשור רפואי בתחום הקרדיולוגי.
הייתה שותפה מלאה בהקמת מערך
האלקטרו פיזיולוגיה .עוזרת בתחומים שאינם
כלולים בהגדרת תפקידה כגון רכש ,קשר מול
קופות ועוד .דגנית נותנת דוגמא ומופת ,בעלת
יוזמה אישית .מגלה אחריות ,חריצות ועניין
רב בתחומי לימוד חדשים.

אחות מקצועית בעלת ידע נרחב .נותנת
דוגמא אישית .בעלת יחסים בין אישיים טובים
מאוד .מסורה לעבודה ,אדיבה ומנומסת בלפי
המטופלים וחברי הצוות .בעלת יוזמה אישית
גבוהה ,מגלה חריצות ואמינות בעבודתה.

הלןיחזקאל,

דודגולה,

אחות אחראית תחנה ז' אשדוד

בעלת ידע מקצועי רחב מאוד ונכונות להקנות
את הידע שלה לעובדים אחרים ולארגון .בעלת
מסירות יוצאת דופן לשירות ולמטופלים.
בעלת יחס מעולה לעמיתיה ,כפיפיה
והממונים .מבצעת עבודתה באהבה ובתחושת
שליחות .בשנה האחרונה התמודדה עם
אירועים רבים כגון שפעת העופות ,ליווי מפוני
גוש קטיף בהתנתקות ועוד.

תמיבר,

מזכירת מעבדות

עובדת בעלת איכויות יוצאות דופן .בעלת
יוזמה ,ראש פתוח ותפיסה מהירה .מבצעת
את עבודתה בחוכמה רבה וביעילות מרבית.
מטפלת בנעימות ובנימוס בגורמי חוץ וגם
במטופלים המגיעים אליה ועל כך מעידות
פניות התודה על טיפולה בנושאים השונים.
מתייחסת לעבודתה כעבודת קודש.

ישראלחנונה,

אחראי מחסן רפואי

לישראל תכונות ,יכולות וכישורים ברמה
הגבוהה ביותר שבזכותם הוא מנהל מחסן
מצוין .לישראל מסירות ונאמנות יוצאות דופן.
הוא מקצועי מאוד ,בעל יוזמה ויכולת גבוהה
בתנאי לחץ .בעל תודעת שירות מפותחת
מאוד ונאמנותו ללקוחותיו גבוהה מאוד תוך
שמירה על נהלים.
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אח בפנימית ב'
מהווה דוגמא אישית בתחום התנהגות אישית,
בהתייחסות למטופלים ובני משפחה ,לצוות
הרב מקצועי .מקפיד על הופעה בהתאם
לנהלים .אח בעל ידע הפועל המקצועיות.
מאוד אכפתי ולויאלי למחלקה ולמרכז.

רחלפינטו,

ראש צוות במחלקה א'

אחות מצטיינת התורמת מזמנה ומרצה
להשכלת אחיות ולקידום הרמה המקצועית
שלהן ולמתן שירות למטופלים ברמה גבוהה.
רחל דואגת לאווירה נעימה המחלקה ולליכוד
החברתי בה.

מיריגבע,

מורה בכירה בבית ספר לסיעוד

בולטת ביכולת הארגון ובנכונותה להירתם
לכל משימה .מרכזת מספר תחומים .כמו כן
משמשת יו"ר ועדה ארצית למבחנים של
קורסים על בסיסיים ברפואה דחופה .ממלאת
את המטלות של כל תפקידה על הצד הטוב
ביותר .נמצאת בשלבי סיום ללימודי דוקטורט
בתחום האתיקה.

עובדיםמצטייניםלשנת2006
צוותמצטיין
צוות בנק הדם
דניאלהאמסטרדמר,קניהביטרמן,שריתה
זריצקי,רימהסמוליאר,אירנהצ'רדמן
צוות עובדים המתמודד במצבי לחץ מדי יום .העבודה כוללת
שמירה קפדנית על כל הנהלים יחד עם ניפוק מהיר ומדויק של
מוצרי דם תוך בדיקות ורישום כל הנתונים .הצוות גילה את כל
הטעויות שקרו בשליחת הזמנות דם וכך מנע אסונות.
מצליח לשמור על נימוסיו למרות תנאי העבודה הקשים.

פרספניםיחידתי
ד"רסבינהדומבה,

ערב העובד המסורתי
ערבהעובדהמסורתיהתקייםהשנהב25/5/2006-
במלוןהולידייאיןבאשקלון.
במהלךהערבהופיעהבהתנדבותחבורתהזמר"קולות
מהחוף",בההיתהחברהד"רמליאהליז"ל.בהמשך,
הופיעהזהביתעקירב,עובדתסוציאליתמהיחידהלילד
ולמתבגר,שהקדישהשירלד"רמרקמןשפרשהלגימלאות
ולכלהעובדים.המנחים,שרהשטרגר,ראשצוותמזכירות
המחלקההכירורגית ומשה רוטשטיין ,אח אחראי
במחלקההפסיכיאטריתהינחואתהערבבצורהמקצועית
ביותר,להנאתהעובדים.

רופאת פרסונל ורופאת המכון
לבדיקות תקופתיות
ד"ר דומבה היא דוגמא לרופאה סבלנית
ונינוחה הבודקת את מטופליה בשקט
ובמסירות .רופאה יסודית ומקצועית מאוד
המשרה ביטחון במטופליה .מוערכת ע"י
כלל צוות בית החולים שנהנה משירותיה.

שולהוקנין,

מנחיהערב

רכזת גביה בתחנות אם וילד
בלשכת הבריאות
עובדת ותיקה בעלת מוסר עבודה גבוה .כרכזת
גביה העלתה את אחוז הגביה בכלל התחנות
ב 300-אחוז מיום שהתחילה את העבודה.
ראויה לתואר על ההתמדה ,מסירות ואדיבות.

ערבהעובד,חלוקתתעודות
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ביקורמשלחתלחקרהטרור
במרכזהרפואיברזילי
ביוםשלישיה17/10/2006-המרכזהרפואי"ברזילי"אירח
משלחתלחקרהטרורשהוזמנהעלידו.
ביןבאיהמשלחתהשתתפובכיריםמארה"בוהקריביים,
העוסקיםבמקוםמגוריהםבביטחוןבשעתחירוםוהיערכות
רפואיתבמצביחירום.
המשלחתשמעהסקירהרחבהמד"רשמעוןשרף,מנהל
המרכזהרפואי,עלהיערכותהמרכזבמצביחירוםוערכה
סיורבשטחביה"ח.
משלחתזוהיאמשלחתנוספתשהגיעהלאשקלוןבעקבות
התפעלותםשלחבריהמשלחתהראשונה,אשרהגיעה
בשנהשעברה.
האורחיםהדגישואתהתפעלותםוהעובדה,כיישללמוד
מהמרכז הרפואי ברזילי על היערכותו במצבי חירום.
הםהוסיפוואמרו,שישבכוונתםליישםאתאשרלמדו
בארצנווהביעואתרצונםלהמשךשיתוףפעולהפורה.

חברימשלחתלחקרהטרור

ביקורקציןהביטחוןשלחברתקייזרפרמננטמארה"ב
אירועיהאחדעשרבספטמברבארה"בוהאירועיםשהיו
באנגליהובמקומותנוספיםהבהירולכלהעולםכיישלהכין
היטב את בתי החולים לקליטה וטיפול בנפגעים רבים
בהתראהקצרהולמגןולהגןעלבתיהחוליםמפניפגיעות
שלטרוריסטים.
נוכחהמציאותהקשהבמדינתישראל,בתיהחוליםבארץ
מתרגליםלעתיםקרובותהתמודדותבאירועיםרבינפגעים
מסוגיםשונים,קונבנציונאליים,טוקסיקולוגיים,פגיעה
מחומרי לוחמה כימיים ופגיעה מחומרים בעלי קרינה
רדיואקטיבית.

בניןהאשפוז.בסיורבמרתףבניןהאשפוז,המיועדלטפל
בפצועים הקשים בשעת מלחמה כימית ,התפעל קצין
הביטחוןמהארגוןוהסדרוכיצדניתןלהפוךאתהמקום
שמשמשאתמכוןהלבלאתריטיפולתוךשעותבודדות.
בתוםהסיוראמרקציןהביטחון":אםאנירוצהלהשוות
אתבתיהחוליםשלחברתקייזרפרמננטלביתהחולים
שלכם,בתיהחוליםשלנועוליםבדרגותרבותמבחינת
הבנייה,הרווחהוהעושר,אךלמרותשאתםביתחוליםקטן
ודלבמשאביםאתםיודעיםלנצלכלפינהבכלמקוםבצורה
הטובהביותרכדילתתמענהלמצביםבלתישגרתיים".

חברת Kaiser Permanenteשמחזיקהב32-בתיחולים
ברחביארצותהבריתהחליטהלשלוחאתקציןהביטחון
שלהלמרכזהרפואיברזיליכדילעמודמקרובעלאמצעי
ההגנהוהמיגוןשנוקטביתהחוליםועלההכנותוהתרגילים
שהמרכזמקייםכדילשמורעלמוכנותהצוותיםלטיפול
באירועיםרבינפגעיםבהתראהקצרה.
קציןהביטחוןשמעסקירהמד"רשמעוןשרף,מנהלהמרכז,
עלכתיבתהנהליםלאירועיםהשוניםוהמוכנותהמיידית
להפעלתביתהחוליםבמתאראירוערבנפגעיםושעת
חירום.לאורהסקירהסיירקציןהביטחוןבמתקניםהשונים,
מתקניהטיהורלמקרהפיגועכימי,מחסנישעתחירוםעל
העגלותהמוכנותלשימושמיידיוקיבלהסברעלהפיכת
חלליםשונים,בדקותספורות,לאתריטיפולבנפגעים.קצין
הביטחוןעמדמקרובעלהמיגוןשביצעביתהחוליםלחלונות
ולמרכזיםהרגישיםוסיירבממ"דיםמוגניהגזיםבקומות
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ד"רשרףבשיחהעםקציןהבטחון

המרכזהרפואיברזיליאחרי
המלחמהבצפון
ד"רחיאמיל,סגןמנהלהמרכז
המלחמהבצפוןהסתיימה,לפחותלעתעתה,והחששהוא
שהמלחמההבאהתהיהבדרוםהארץוגזרתעזהתבער.
המרכזהרפואיברזילייידרשלהתמודדלבדומולמתקפת
קסאמים,קטיושותאונשקאחרלטווחרחוקשעלוללפגוע
באוכלוסייהובביתהחולים.עדכהנפגעהבעיקרהעיר
השכנהשדרותונפגעיםרבים,בגוףובנפש,טופלוומטופלים
בביתהחולים.העיראשקלוןנחשפהאףהיאלמספרפגיעות
של טילי הקסאם שבמזל לא גרמה לנפגעים רבים.
משרד הבריאות ובתי החולים הפיקו מספר לקחים
מהמלחמהבלבנוןומהפגיעותבמבניבתיהחולים.הנהלת
המכרזהרפואיברזילירואהאתביתהחוליםמטרהמועדפת
לפיגוע ע"י ארגוני הטרור ולכן נקטה בצעדים הבאים:
 1כלחלונותמחלקותהאשפוזמוגנוע"ייריעותפלסטיק
מיוחדותשמטרתןמניעתפיזורשבריזכוכיותופגיעה
במאושפזים ובמבקרים .מיגון החלונות ע"י יריעות
הפלסטיקהוכיחאתעצמובמספרבתיחוליםבצפון
הארץ שמיגנו את החלונות תוך כדי המלחמה.
 2מיגוןצובריהחמצןלמניעתנזקמהטילים.
 3רענוןנוהליארגוןביתהחוליםבאירוערבנפגעיםואירוע
טוקסיקולוגי לכלל עובדי המרכז בשלושה סבבים
שיתקיימו במהלך החודשים אוקטובר-דצמבר.
 4תרגילאירוערבנפגעיםוטוקסיקולוגישיתקייםבמהלך
חודשדצמבר.

 5מיפויהמקלטיםהקיימיםוהעברתהתוכניותלאגףלשעת
חירוםבמשרדהבריאותלהפיכתשטחיםאלהלמחלקות
אשפוזויחידותתמיכהלהמשךפעילותביתהחולים
בעתמלחמהשלאתבוא.
 6רענוןנוהליפינוימחלקהותכנוןתרגילפינוימחלקה
בבנין האשפוז בשיתוף האגף לשעת חירום.
 7תיאוםעבודתצוותבריאותהנפשמולהביטוחהלאומי
להקלהעלנפגעיהחרדהכתוצאהמנפילותטיליהקסאם.
המרכזהרפואיברזיליממתיןעדייןלאישורהתחלתבניית
המחלקהלרפואהדחופההחדשהשתהיהמוגנתגםמפני
מתקפהכימית.תרומהבסךשל10מיליוןדולרעומדתעדיין
עלקנהאךמשרדהאוצראינומאפשרתחילתהבנייהללא
תרומהמקבילה).(matchingישלצייןכיהתוכניותלמחלקה
לרפואהדחופהחדשהמוכנהעדתוםליציאהלמכרזוכך
גם כל בנין האשפוז החדש ומחלקת
הילדיםהחדשה.איןספקכיהחובה
המידיתהיאלבנותמחלקהלרפואה
דחופהשתתןמענההולםבשגרה
ובמלחמה.
הנהלת המרכז הרפואי ברזילי
עושה את כל שביכולתה כדי
לקדםאתמוכנותביתהחולים
לקראתמלחמהאפשריתבדרום
ולספקשירותירפואהבצורהטובה
גם במתארים קשים שעלולים
להיווצר.

תרגילפינוימחלקה
בעקבותחשיפתבתיהחוליםבצפוןהארץלמתקפתטילי
הקטיושהופגיעהבמספרמחלקותאשפוז,החליטופיקוד
העורףוהאגףלשעתחירוםשלמשרדהבריאותלקיים
תרגיליפינוימחלקותאשפוזבכלבתיהחוליםבארץ.המרכז
הרפואיברזיליהואהראשוןמביןבתיהחוליםבארץשמקיים
את התרגיל .התרגיל נערך בתאריך .21/11/2006
המרכזהרפואיברזיליתרגלבהצלחהלפניכשנהומחצית
פינוימחלקהבקומתהקרקעבמסגרתתרגילרחבהיקף
וראשוןמסוגושהתקייםאיפעםבבתיהחולים.התרגיל
כללאירוערבנפגעיםקשה,פיגועבמחלקתאשפוזוכניסת
אמבולנסממולכדלביתהחולים.המחלקהשנבחרהלתרגיל
הייתהבקומתהקרקע.

במסגרתההכנותלתרגילהתקיימהב13/11/2006-הדרכה
לצוותיביתהחוליםע"ינציגיפיקודהעורף.
התרגילהנוכחידימהפגיעתטילקסאםבמחלקהבקומה
העליונה בבניין האשפוז .צוותי בית החולים ופלוגה

צבאיתתרגלופינוי חולים מהמחלקה בקומה העליונה
לקומותהתחתונותשלבניןהאשפוז.בסיוםהתרגילהתקיים
סיכוםעםהבקרים.הבקריםסיכמואתהתרגילכמוצלח
ביותר.

הצוותבתרגולהפינוי
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מחסןלבנים–מכבסהפנימית
אתיטמיר,מנהלתהמחסן
במהלךשנת,2006מבנההמכבסההפנימיתשלהמרכז
הרפואישינהאתפניו"תרתימשמע"וזאתבמטרהלכבס
כמויותגדולותיותרשלטכסטילבאופןעצמאי)ללאתוספת
כוחאדם(ולעמודבתקניםמחמיריםשלמשרדהבריאות
בנוגעלזיהומיםובטיחותהעובדים.
מבנההמכבסהממוקםבצדהמזרחישלהמרכזבצמוד
ל"כבישהשירות"מולהאפסנאותהכללית.מאזהקמתבית
החוליםועדלפניכשלוששניםשימשהמקוםמספרמחלקות
כמחסןבמקביללעבודההשוטפתשלמחסןלבניםשעיקרה
הייתהמיוןוהפרדתטכסטיללפניהעברהלכיבוסאצל
הקבלן ובנוסף כיבוס וייבוש מינימאלי בעזרת מכונות
"ביתיות".
כאמור,לפניכ6-שניםהוכנסולמקוםמכונתכביסה
)5ק"ג(ומייבשביתייםבמטרהלכבסבמקוםוילונות"משרד"
בלבד)וילונותאלהאצלהקבלןמחויביםבניקוייבש(.
בפברואר  2003הוכנסו לשימוש במקום מכונת כביסה
תעשייתית)25ק"ג(ומייבש)32ק"ג(במטרהלכבסאת
כללהשמיכותובכךלחסוךתשלוםלמכבסהחיצוניתכאשר
כוחהאדםלאגדלויחדעםזאתכבראזהתחלנובתכנית
עתידיתלמקםבמקוםמכונותנוספותוצורךהתייעלות
וחסכון.
בחודשאוגוסט2006הושלםמהלךשבונמצאותבמקום2
מכונותכביסהתעשייתיות)סה"כ50ק"ג(ו2-מייבשים
)סה"כ64ק"ג(בנוסףעלהמכונותהביתיות.בכךמחסן
לבניםמסוגללכבסבאופןעצמאיוללאעזרהחיצונית
כ18-טוןטכסטילללאתוספתכוחאדם.
הגברתכמותהטכסטילהמכובסבאופןעצמאיחייבהאותנו
בשינוימבנההמכבסההפנימיתכאשרעלינולעמודבתנאים
סניטאריים-הפרדהמוחלטתביןאזורמזוהםלנקי,כולל
מסלולישינוע.
כמוכןשיפורתנאיהעבודהבמקוםמבחינהבטיחותית
וסביבתעבודהנוחהלעובד.

החלמחודשפברואר,2003מחסןלבניםמכבסבאופןעצמאי
אתכללהשמיכותבמרכז.מהתקופההנ"לועדסוף,10/06
נחסךתשלוםבסךשלמליוןשקל.
החלמהחודשיםהקרוביםמתוכנןלגדולנפחהכיבוסהעצמי
עד18טוןטקסטילחודשילפחות.בנוסףלאחדעשרהטון
שמיכותשמכובסותכיוםיכובסועודכשבעטוןטכסטיל
)מגבותוחיתולים(ובכךיחסךתשלוםבסךשל₪38,000
לחודש.
סה"כ חיסכון שנתי עשוי להגיע ל ₪ 450,000-לשנה.
בהזדמנותזוברצונילהודות:
למרניקינוימן,מנהלתחבורהומנהלמחסןלבניםלשעבר
עלהיוזמההמבורכתוהשקעתמשאביםרביםלהצלחת
הפרויקט,לצוותסיעודעלשיתוףהפעולהלהשגתמטרה
הזו,למח'הטכניתעלשדרוגקוויהחשמל,הגזועבודות
בנייה ,לצוות מחסן לבנים על תרומתם החשובה
ונכונותם להירתם להשלמת המהלך המבורך ולהנהלה
אדמיניסטרטיביתשתמכולכלאורךהדרך.
הנכםמוזמניםלבקרבמבנההחדשולהתרשםבמועינכם
מ"מכבסהלדוגמא",כפישצייןיועץבכירשלאחתמהחברות
המובילותבארץבתחוםזה.

צוותמחסןלבנים

פגישהקשהעםגל....
הסתיימהבקרעיםבאברים
אישהשעמדהבחוףהיםבאשדודנפגעהקשותמגליםחזק
שהתנפץעלבטנהוגרםלהקרעיםבאבריםפנימיים.האירוע
היהבשבת.19/08/2006
אישהבת45עמדהבחוףהיםכאשרהמיםמגיעיםעד
לרגליה.לפתעשטףאותהגלחזקאשרהתנפץופגעבבטנה.
בעקבותהפגיעההחלההאישהלהרגישכאביבטןעזיםוהיא
קראהלעזרה.תוךדקותספורותאיבדההאישהאתהכרתה
והיאהובהלהבאמבולנסלמחלקהלרפואהדחופהבמרכז
הרפואיברזילי.
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בקבלתהבמלר"דהיאהייתהבמצבקשהביותרובדיקות
אבחוניותמהירותהעלוכימדוברבפגיעהבאבריההפנימיים.
צוותהרופאיםהגינקולוגייםאשרביצעאתהניתוחהיה
מופתעמעוצמתהנזק.הרופאיםתיקנואתהקרעיםבאברים
שניזוקו.החולההתאוששהבמהירותוהועברהלאחרמכן
למחלקתנשיםלהמשךהשגחהוטיפול.היאשוחררהלביתה
במצבטובאחרי6ימיאשפוז.
מפגשסוערעםגליםשגורםלפגיעהבאבריםפנימייםהנו
אירוענדירביותר.בספרותהרפואיתניתןלמצואתיאורי
מקריםבודדיםבהםזרםמיםחזקגרםלפגיעהבאברים
הפנימייםשלהאישה.
ישלצייןכיהפינוישלהאישההיהמהירוהטיפולהמיומן
אותוקיבלהע"יצוותהרופאיםבבי"חבראשותהצוות
הגינקולוגיהצילואתחייה.

מידעלעובד
בטוחהדדי

רימונהאלבז,מרכזתרווחה

הביטוחהנולמקרהשלמוות)כעובדאוכגמלאי(וכן
למקרהנכותרפואיתצמיתהבשיעורשל100%לעובדים
פעיליםשגילםנמוךמ60-שנה.
סכוםהביטוחלגמלאיםבגיןמוותהנוכשלישמהסכום
המשולם בגין פטירה של עובד בשירות המדינה.
ההצטרפות לביטוח הינה בעת הקבלה לעבודה.
עובדשלאהצטרףבעתכניסתויוכללהצטרףגםלאחר
12חודשיםמיוםתחילתהעבודהאועד36חודשיםמיום
תחילתהעבודה,בתנאישישלםאתמלואהפרמיהבגין
כלהשניםשלאהיהמבוטחויחתוםעלהצהרתבריאות.
עובדיםהמבוטחיםבקרןלבטוחהדדי,מומלץלעדכןאת
הצהרת הנהנים בהתאם לשינויים במצב המשפחתי.

סקירהעלפעילותוועד
מנמ"שפרארפואיים
לקראת שנת הלימודים תשס"ז וועד העובדים יזם
רכישתתיקיםלביתהספרובתוכםציודלימודימכובד
וחלוקתםלעובדיםנזקקיםשהומלצוע"יעובדתהרווחה.
כמוכןהוענקוהלוואותמיוחדותלקראתפתיחתשנת
הלימודיםעלמנתלסייעברכישתציודוספרילימודלילדים.
להזכירכם,וועדהעובדיםממשיךבמתןסיועלעובדיםבכל
הקשורלמוצריםשוניםאשרנתרמיםע"יהעובדים)תודה
לתורמים(.עובדהמעונייןלתרוםמוצרכלשהוא,אועובד
שמבקש להיעזר מוזמן לפנות  אריה במירס.8050 -
פעילויותתרבות:
במהלך חודשי הקיץ נערכו ימי כיף ב "ימית " 2000
וב"שפיים" .בחג החנוכה יצא טיול מאורגן לצפון.
בחודשדצמבריתקיימוימיעיוןלחבריהעמותהבמלון
"הילטוןמלכתשבא".בחגהחנוכהמופעהפסטיגלמסובסד
עלידיהוועד.
הוועדהשתתףעםהנהלתבי"ח,במימוןהספורטיאדה
למקומותעבודהבטבריה.השתתפוקבוצתכדורסלוקבוצת
שח-מט.
וועדהעובדיםמבקשלהודותלוועדהארציעלפעילותו
המבורכתלעידודהעובדיםבצפוןהארץובדרומהבשל
המצב הביטחוני ,והענקת שי מכובד לסקטור מנמ"ש
וכוחותעזר.

קרנותפנסיה–המצבהיום

החלמאפריל1995קרנותהפנסיההוותיקותנסגרווכל
העובדיםשנקלטולעבודההחלמתאריךזהבוטחובקרנות
הפנסיההחדשות.
בישראלפועלות41קרנותפנסיה.כלעובדרשאילבחור
בכלקרןשהוארוצהומדיניותהאוצרהיאלאפשרמעבר
בין הקרנות בכל עת ,בדומה לקופות הגמל .המטרה -
להגביראתתחרותבשוקהפנסיהבאופןשיתרוםלאיכות
הניהול של זכויות הפנסיה לרווחת העמיתים.
קרנותהפנסיהמאפשרותלעמיתלבחוראתמסלוליהביטוח
המתאיםלו:ביטוחלגילפרישה,ביטוחאובדןכושרעבודה
וביטוחשאירים.
לדוגמא:לעמית/הרווק/הגרוש/ה,אלמן/האיןטעםלקנות
ביטוחלשאיריםאםאיןלו/הילדיםמתחתלגיל21שנים.
עובדהמבוטחבפנסיהצוברתלאורךשנותעבודתועשוי
להגיעלצבירהמעלל70%-גמלה)מצבשלאקייםבפנסיה
תקציבית(.
עובדשהואחולהונעדרמהעבודהמעל60יום,יופנהלקרן
המבטחתויגישבאמצעותםתביעהבגיןאובדןכושרעבודה
לתקופתהאיכושרהזמנית.
היתרוןשהעובדלאמבזבזאתימיהמחלהשעומדיםלרשותו.
מאידך,נכוןלהיום,במידהויגיעלגילפרישהאינוזכאי
לקבלפדיוןעבורימימחלהשלאנוצלו.
הקרנותגובותדמיניהולוקיימתתחרותביןקרנותעלגובה
דמיהניהולשנגביםמעובדיהמדינה.לכןרצוילבדוקמפעם
לפעם מול הקרנות איזה הטבות מוענקים לכם.
כדילעבורביןהקרנותרצוילשבתמולנציגהקרןלשם
קבלתיעוץאישילגביהמסלולהמתאיםלך.הקרןאחראית
לפרוצדורתההעברהמולמקוםהעבודה.
הבהרה:המידעהינובסיסיביותרולמעונייניםלהתעמק
בנושאמומלץלהיכנסלאתרשלמשרדהאוצרגמל-נט.

חוגטאי–צ'י
במרכזנופועלמזהמס'חודשיםחוגטאי-צ'י.זוהידרך
מהנה ויעילה לבריאות ,איזון פיזי ,רגשי ונפשי על פי
הפלוסופיההסינית.הסיניםטועניםשזוהיהדרךהטובה
להחזרתהנעורים.המשתתפיםבחוגבהדרכתהשלברגיטה,
מורה לטאי-צ'י ,מתמידים ,נהנים וממליצים להצטרף.

וועדהעובדיםממשיךלטפלבבעיותפרטניותשלהעובדים,
עובדיםהזקוקיםלסיועאישיאומקצועימוזמניםלפנות
לחבריהוועד.
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מרפאתרצפתהאגן

כנסנשיםהרות

פרופ'איילענתבי,מנהלמחלקתנשיםויולדות
במחלקתנשיםויולדותבמרכזרפואיברזילי,אשקלוןהחל
לפעול שירות חדש לטיפול בבעיות רצפת האגן
)אורוגינקולוגיה(.
מרפאת רצפת האגן פועלת בימי חמישי בין השעות
12:00-15:00במחלקתנשים.אתהמרפאהמרכזתד"ר
קפוסטיאן ויקטוריה אשר עברה השתלמות בנושא.
נשיםהמוזמנותלפנותלמרפאתרצפתהאגןהן:
 .1נשיםהסובלותמתפקודלקוישלדרכיהשתןהתחתונות
כמוגירויבדרכיהשתן,קשייםבהתרוקנותודליפתשתן.
 .2נשיםהסובלותמרפיוןרצפתהאגן.

תפקודלקוישלדרכיהשתן
אינקיטתשתןהיאתופעהשכיחהבקרבהנשים.אחוז
השכיחות נע בין  10%-40%ועולה עם גיל הנשים.

רפיוןרצפתהאגן
צניחתדפנותריצפתהאגןהינהתופעההשכיחהבקרבנשים
מעלגיל40ואףקודםלכן.השכיחותשלמצבזהמגיעהעד
ל50%-והיאעולהעםהגילומספרהלידות.צניחתדפנות
האגןמאובחנתומדורגתבהתאםלדרגתהצניחה.
מגווןהטיפוליםהקיימיםבתחוםרצפתהאגןהינורחבוכולל
בין היתר פיזיותרפיה ,טיפולים התנהגותיים ,טיפולים
תרופתייםוטיפוליםניתוחיים.
המרפאהשלנומציעהאבחון,מעקבוטיפולבבעיותהשונות
הקשורותלהפרעותבתפקודריצפתהאגן.

כמהמילותפרידהלזכרהשל

ד"ראילנהפילין

איךאפשרלהעלותעלהכתבמסכתחייו
של אדם? כיצד ניתן להביע את
המחשבותוהרגשותהעוליםלעתפרידה
מחברה,לאחרשניםרבותשלעבודה
משותפתברגעיהתרוממותרוחלצד
עתותשלמשבר,שמחה,וצער?
ד"ראילנההחלהאתהתמחותהברפואתילדיםבמרכזנובשנת
.1991וכחלקמהתמחותהעבדהאילנהגםבפגיהואחרכךעבדה
כתורניתחוץבפגיהעדשנת.2006
קשהלכתובעלאילנהבלשוןעבר,כאשרדמותהניצבתמול
עיננווצחוקההמתגלגלנשמעברקע.
אילנה הייתה רופאה בחסד עליון ,אחראית ומסורה.
תמידהגיעהלכלקריאהועשתהעבודתהנאמנה.הייתהאהובה
עלהצוותשנהנהלעבודאיתהברגעיםקשיםוהיוהרבהכאלה
בתורנויותשלה.
זהכברהפךלבדיחהשאםאילנהתורנית,היאכברתמלאאת
הפגייה.
בשנההאחרונהלווינואותךבדאגהובצערבהתמודדויותהקשות
שניצבובדרכך.וכמהמצערומתסכלכךממךלהיפרד.אתתמיד
תישאריבלבנוובזיכרוננו.
צוותהפגייה
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החטיבהלמיילדותוגינקולוגיהבמרכזהרפואיברזיליממשיכה
במסורתשלקשרעםהקהילהוקיימהב09/06/2006-כנסנוסף
לנשיםהרות.הכנסהתמקדהפעםבבטיחותהיולדתוהיילוד,
שיתוףבןהזוגבקבלתהחלטותוחשיבהחיוביתללידהקלה.
פרופ'ענתבי,מנהלהחטיבהלמיילדותוגינקולוגיהבמרכז
הרפואיברזיליהציגאתמדיניותהלידהבבי"חואתה"-אני
מאמין"שלצוותהמחלקה.
כנסנשיםהרותהתמקדהפעםבנושאיםהבאים:
בטיחותהיולדתוהיילוד
הצוותמייחסחשיבותעילאיתלבטיחותהיולדתוהעובר.תפיסה
זוכוללתהתנהלותשלכלשדרותהמחלקהבכיווןשלבטיחות.
התנהלותזוכוללתצוותרופאיםמיומןאשרעברהכשרה
מתאימה,ואףממשיךועוברהשתלמויותתדירותבניהולבטוח
שללידה.כמוכן,המיילדותואחיותבמחלקתיולדותמקבלות
עדכוניםשוטפיםבנושאהטיפולביולדת.בחדריהלידהובמחלקת
יולדותמיושמיםנוהליבטיחותקפדנייםהןע"יהצוותהסיעודי
והןע"יהצוותהרפואי.אווירתהבטיחותכוללתניתוחהפעילות
היוםיומיתוהסקתמסקנותרציפהבמטרהלשפראתהבטיחות
שלהיולדתוהיילוד.

שיתוףבןהזוגבתהליךקבלתהחלטות
שיתוףבניהזוגבהחלטותוגמישותביחסלרצוןהאישההם
מאפייניםנוספיםשלגישתהמחלקהליולדת.בשניםהאחרונות
אנועדיםלשינוייםדרמטייםבעולםהפצתהמידעהרפואי
לציבור באמצעות רשת האינטרנט .ציבור היולדות בקיא
בנושאיםהרפואייםהקשוריםבלידהולעיתיםרבותהואדעתן
בנושאציפיותיומהצוותהמטפל.הצוותהרפואיוהסיעודי
בחדריהלידהמקבלאתהשינוייםהללוברצוןומתאיםאת
עצמואליהם.כךאנוקשוביםלרצוןהיולדתובןזוגהלגביתהליך
הלידה,ואנומעדכניםאותםבפרטיםהחשוביםהקשוריםללידה.
עדכון זה כולל שיתוף מידע עם בני הזוג ושיתופם המלא
בקבלתההחלטות.
חשיבהחיוביתבדרךללידהקלה
נושאיםחשוביםנוספיםאשרעלובכנסכללואתהרצאתהשל
גב'אתינגר,סגניתאחותאחראיתחדרילידה,בנושאהחשיבה
החיוביתבלידה.הכוונההיאללידהבדרךטבעית,ללאשימוש
במשככיכאביםקונבנציונאליים,כמושימושבמים,שמנים
ארומאטייםבשילובטיפוליםאלטרנטיבייםכמודמיוןמודרך,
תנועתיותושימושבאביזריםכמוכדורפיזיולוגי,ומוסיקהעל
פיבחירתבניהזוגתוךיצירתאווירהניחוחה,רגועה,זורמת
ומאפשרת)שנטי(.
נושאיםנוספים
ד"רזוהב,מנהלהיחידהלאולטרהסאונד,הציגתמונותמרהיבות
שלאולטרהסאונדתלתמימדישלהעובר,וד"רלוריאןערך
לנשיםסיורוירטואליבחדריהלידה.
הנשיםההרותקיבלומידעאודותהחידושיםהאחרוניםבחדרי
הלידההכולליםמיטותלידהחדישותביותרהמאפשרותלידה
בתנוחות שונות ומערכת מתן הרדמה אזורית המשכית.
ד"ראלבו,מנהלהיחידהלהרדמהמילדותית,גב'פרידההירשל,
אחראיתחדרלידהוגב'יהודיתהדר,אחותאחראיתמחלקת
יולדות,ענועלשאלותהקהל.

הסטאז'ריםהמצטיינים
שלהמרכזהרפואיברזילי
המרכזהרפאיברזיליממשיךבמסורתהשנתיתשלהענקת
פרסלסטאז'רהמצטיין.השנהזכושניסטאז'רים:ד"רדינה
מוסטובוי,עולהחדשהמאוקראינה,וד"רנירישי,בוגרבית
הספרלרפואהבאוניברסיטתתל-אביב.הפרסיםהוענקו
בטכסשהתקייםב.6/7/2006-
המרכזהרפואיברזיליקולטכלשנהסטאז'ריםלרפואה.
רופאיםבתחילתדרכםהמתנסים,לאחרשששנותלימודים
מפרכים בפקולטות לרפואה
באוניברסיטאותהשונות,בשנת
סטאז'המשלבתעבודהמעשית
במחלקות תוך העמקת הידע
הרפואי וצבירת ניסיון רפואי
מעשי .חלק מהסטאז'רים
שנקלטיםהואבוגרבתיהספר
לרפואהבארץוחלקםהאחרבוגר
בתיספרלרפואהבחו"ל.אחת
לשנה מעניק בית החולים פרס
לסטאז'ריםאשרגילובמהלךשנת
הסטאז'הצטיינותיתרהבעבודה
המעשית ,עבודת הצוות ויחסי טכסהסטאג'רהמצטיין
אנוש.
השנהנערךטכסהענקתפרסהסטאז'רהמצטייןב6/7/2006-
במעמדמנהלהמרכז,ד"רשמעוןשרף,סגןמנהלהמרכז,ד"ר
אמילחי,מנהלהמחלקהלכירורגיהכלליתוכלידם,ד"ר
בוריסיופה,ד"רלינובלינובה,סגניתמנהלמכוןרנטגן
ואחראיתעלהסטאז'ריםבביתהחולים,וגב'שריתאלהרר,
מזכירתהיחידהלטיפולנמרץילדיםואחראיתעלהסטאז'רים.

תרומתאיברים
מצילהחיים
שבועהמודעותלתרומתאיבריםבמרכז
הרפואי"ברזילי"נחלהצלחהגדולה-
בפעם הראשונה  124חותמים.
במהלךהשבועהוצבודוכניהחתמהעל
כרטיסיתורם"אדי"ברחביביתהחולים
וחולקחומרהסברעלתרומתאברים
ותור הממתינים להשתלת אברים
בישראל .שבוע המודעות התקיים
בהנחיית וסיוע המרכז הלאומי
להשתלות.
במרכזהרפואיברזיליפועליםללאלאות
לעידוד חתימה על כרטיסי תורם
ולתרומתאברים.במהלךשנת2005
התקבלו בבית החולים  2תרומות
אברים4,תרומותרקמותו5-תרומות
שלקרניות.מספריםאלההםמספרים

ד"רשרףהעניקאתהפרסיםלשניסטאז'ריםמצטיינים:ד"ר
נירישיבוגרביתהספרלרפואהבאוניברסיטתתל-אביב,
עתודאיאשרהתחילכבראתשירותוהצבאי,וד"רדינה
מוסטובוישעלתהלבדהלארץלפנישנהושמונהחודשים
מאוקראינה .זו הפעם הראשונה שמוענק פרס הסטאז'ר
המצטייןלבוגרביתספרלרפואהבחו"ל.
בנאוםמרגששטחהד"רדינהמוסטובויאתסיפורהכעולה
חדשהוהקשייםשעברהלבדה
ללאהוריה.היאהודתהלצוות
רופאי בית החולים ובמיוחד
לשרית ולד"ר משעל ,מנהל
המחלקההפנימיתב',עלהעזרה
הרבה שהיא קיבלה מכל
הבחינות כולל לימוד השפה
העברית ,ותיארה את בית
החולים כבית של ממש בו
מצאה תמיכה ושמחה .ד"ר
מוסטובוי הצהירה שקיבלה
הצעותרבותלהתמחותבבתי
החוליםבמרכזהארץאךהיא
העדיפה את המרכז הרפואי
ברזילילהמשךהתמחותה.
ד"רשרףסקרבפניהסטאז'ריםאתהדילמותשלמערכת
הבריאות,מצבהרפואהוהרופאיםבארץ,המחסורברופאים
ולאןפניהשלמערכתהבריאות,הריהםיהיוהרופאיםשיובילו
אתהמערכתבעתיד.
הסטאז'ריםביקשולהודותלד"רלינובהולשריתשליוואותם
מיומםהראשוןבמרכזועלהטיפולהמסור,היחסהמקצועי
והחםלוזכובכלעת.

קטנים ואינם עונים לצרכים של
האוכלוסייה.
המרכזהרפואיברזילי,באמצעותאחות
מתאמתהשתלות,קייםבמהלךשנת
2005סדרתפעילויותשמטרתןעידוד
תרומות וחתימה על כרטיסי "אדי".
הפעילויותכללוהרצאותבבתיהספר,
ימי בריאות במתנ"סים ,הרצאות
בבסיסים צבאיים ,דוכני החתמה
באירועיםציבורייםופעילותהסברתית
בבית החולים ובבית הספר לסיעוד.
פעילויותאלונמשכותגםבמהלךשנת
2006ואנותקווהשנוכללסכםאתשנת
 2006עם תוצאות טובות יותר
משנת.2005
הנהלת המרכז הרפואי ברזילי מודה
מקרבלבלמתנדביעמותתיע"לאשר
לקחו על עצמם להרים את שבוע
המודעותלתרומתאברים,עמדושעות
רבותלידהדוכניםוהסבירולמבקרים
עלתרומתאברים.

מתנדבתי.ע.לבדוכןהתרמה

לפרטיםנוספיםניתןלהתקשרלגב'
שרלין גילת מתאמת השתלות ,טל'
.08–6745800
למידענוסףעלתרומתאבריםולחתימה
עלכרטיסתורם
http://www.health.gov.il/tran
splant/index.htm
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לאהמלול

דוברתהמרכזהרפואי
ילידת ירושלים ,נשואה ואם לבת
ושלושהבנים,תושבתאשקלוןמשנת
,2000בעברבעלתמכוןללימודיאנגלית
ופעילהציבורית.
אנישמחהעלההזדמנותשניתנהלי
להיותחלקממערךחשובכמוהמרכז
המעניקשירותלקהילה.למרכזרפואי
בדרוםהארץקשהלפרוחועלכןברצונילקרבאתהממסד
הבריאותיוהתקשורתילביתשלנוועלידיכךלשפראתהשירות
שאנומעניקיםלתושביהקהילה.ברצונילהקדישאתזמנילהידוק
הקשרביןהמרכזהרפואילקהילהובכוונתילהפעילמערךדוברות
ויחסיציבורשיהיהזמיןומבוססעלאמינות.קשרזהיהיה
לטובתכולנו.אנימאמינהשהצלחתהמרכזהרפואיתהיהגם
בכךשכלאחדמאיתנו,העובדים,וכלתושבהאזור,יראהאת
עצמוכשגרירשלרצוןטובשלברזילי.

דבריםלזכרושל

ד"רמישוריז"ל.
אנו נפרדים עכשיו מאלכס.
הפרידהקשה,אנונאלציםלהיפרד
מאישצעיר,כישרוני,אהוב,אשר
רקלפנימספרחודשיםהיהבריא,
פעיל ,מלא רעיונות ותכניות.
עמיתיםוחבריםמכיריםאתאלכס
כאישישרוהגון,תמידמלאמרץ.בעבודההיהרופאנאמן
למטופליםוחבראמיןלעמיתיו.בשניםהאחרונותהוא
ארגןאתהפעילותהקליניתשלהמחלקה;עשהזאתברמה
גבוהה;היהכיףלעבודאיתו.
אישמקצועמיומןובעלידעכללימקצועירחב,אלכס
השתתףבמספרמחקריםלארקבמוסדנואלאגםברמה
שלחטיבהואףברמהבין-לאומית.אילולאהיהנלקח
מאיתנו,אנימאמיןשהיהמתקדםבקליניקהובמחקר
לרמותגבוהות.
אישרחב-לב,שהיהמוכןלהתחלקעםאנשיםבכלדבר
אלכסהתחלקגםבידעשלו.במשךשניםלימדמספררב
שלסטודנטיםלרפואה,אחיותורופאיםצעיריםותמיד
עשהאתזהעםחוםוחושהומור.

פרופ'גבריאלשרייבר

מנהלמחלקהפסיכיאטרית

יליד,1953תלאביב,נשויואבלבן
ולבת.
בעלתוארראשון)(B.Sc.בביולוגיה,
אוניברסיטתתלאביב;1976,תואר
שניבביוכימיה),(M.Sc.אוניברסיטת
תלאביב;1977,תוארברפואה)(M.D.
,אוניברסיטתתלאביב;1984,תואר
שלישיבנוירו-ביוכימיה),(Ph.D.אוניברסיטתתלאביב,
.1986התמחהבפסיכיאטריהבמרכזלבריאותהנפשב"ש,
שם היה שותף להקמת המעבדה למחקר ביולוגי
בפסיכיאטריה .זכה בפרס רוטשילד ללימודי
פוסט-דוקטוראטושההבשנים1988-1989במעבדהלמחקר
פסיכופרמקולוגיבמכוניהבריאותהלאומייםשלארצות
הברית)(NIHבבתסדה,שלידוושינגטון.למדבביתהספר
לפסיכותראפיהשלאוניברסיטתבןגוריון.
שימשפסיכיאטרמומחהבמרכזלבריאותהנפשב"שובמרכז
הרפואיסורוקה.שימשכמנהלהרפואישלת.ל.מ-.אגדשל
9תחנותלטיפולנפשיברחביישראלמיסודהשלהתנועה
הקיבוצית.עוסקבמחקרוהוראהבאוניברסיטתבןגוריון.
זכהבפרסע"שA.E.Bennetלחוקריםצעיריםשלהאיגוד
האמריקנילפסיכיאטריהביולוגיתבמונטראולב;1988-
בפרסע"שZiskind-Somerfeldלחוקריםבכיריםשלהאיגוד
האמריקנילפסיכיאטריהביולוגיתבניואורלינסב,1991-
בפרסהאירופאילמחקרבדיכאוןע"שAnna-Monikaבברלין
ב.1991-
מחקריו עוסקים במעורבות הולכת אינפורמציה
בתר-קולטניתובקרתהבמנגנוןהפעולהשלתרופותנוגדות
דיכאוןומייצבותמצברוח,כמוגםבפתופיזיולוגיהשל
מחלותמצבהרוח .עלבסיסמחקריוהואיזםוניהלרפואית
אתחברת,Mindsenseחברתהזנקבתחוםהביוטכנולוגי,
לזיהוימרקריםביוכימייםלאיבחוןוניטורתוצאותטיפוליות
בפסיכיאטריה .משמש כפרופסור-חבר לפסיכיאטריה
באוניברסיטתבןגוריון.משמשכיו"רועדתהקבלהלבית
הספרלרפואהוכחברבועדתהמינוייםשלהפקולטהלמדעי
הבריאות.מנהלאתהמחלקהלפסיכיאטריהבמרכזהרפואי
ברזילימאזחודשיולי.2006

תמידהיהפתוחוידידותי,המוןאנשיםבאואליועלמנת
להתייעץ,להיעזרבמשהואואפילוסתםקצתלדבר.לכולם
הואהשתדללעזורוכןעזרלרבים.המוןאנשיםהכירו
וכיבדואותובבי"חובעיראנשיםשהכירואותו,לאהיו
אדישיםכלפיו.
כחברותיקשלו,אנייכוללהגיד,איזהחברטובהיהאלכס.
תמידאפשרהיהלסמוךעליו,לקבלעצהאועזרה.
תההנשמתוצרורהבצרורהחיים,וינוחבשלוםעלמשכבו.
ד"ראנדרייבלגורודסקי
כמדישנה,גםהשנההנהלתבנקהפועליםיזמהתרומתערכות
טואלטלמאושפזים.
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ברכותמנוייםותארים

מזלטובל...

תאריםחדשים
תוארראשון
אסנתמימון-כירורגיה
אורנהדודו-מכוןלהתפתחותהילד
גלינהדקר-פסיכיאטריה
דנהברק-גביה
דלקיאןחדווה-ילדים
כרמלהעמר-גביה
סבטלנהפוספולוב-גריאטריה
שמחהבןגיאת-יולדות
זהבהחמד-ציודרפואי
שרהכהן-מחלקתילדים
תוארשני
רוניתיעקובוב-מחשבים
מזלבאבא-הנהלה
מימיבןדוד-תקציבים
ניצהכהן-משאביאנוש
קלריסהרונד-יולדות
אילןכהן-מיון
בתיהדהן-פגיה

מינוייםחדשים

ד"רשרגאאבינר-מנהליחידהלאשפוזיוםילדים
אביצוריהודה-ממונהבטיחות
אדיריאיתן-מנהלמערךמזון
טמיראתי-מנהלתמחסןלבנים

ברכות

לפרופ'אילענתבי–ברכותלקבלתהתוארהפרופסורה

לפרופ'לוגסי
ברכותעלהכנסהביןלאומיהמוצלחוהנואמיםהמרתקים,
שהבאתלכנסהמטואונקולוגיהבמכללתאשקלון,בשותפות
עםפרופ'מני,ד"רשרףמנהלהמרכז,ופרופ'פוליאקמבית
החוליםהדסה,תודותוהערכהלךגםבשםפרופ'משהמיטלמן,
מנהלהאגףלרפואהפנימית,מרכזרפואיסורסקי.תלאביב,
שכיהןכיו"רמושבהM D S-

ד"רלביא
האישוהאגדה.

לאחרונהנולדעיתוןלגמלאי
אשקלון .ד"ר לביא ,המנהל
הראשוןשלהמרכזהרפואי
ברזילי,כיכבבעמודהשער.
ד"רלביאצעירברוחו,מלא
אנרגיות ,נהנה מכל רגע
וממצא את זמנו הפנוי.
לאחרונה החל לכתוב את
זיכרונותיוואנומאחליםלו
אריכותימיםובריאותטובה.
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HTTP: //WWW.BARZILAIMC.ORG.IL

אתרהמרכזהרפואיברזיליבאינטרנט
ד"ראמילחי,סגןמנהלהמרכז

אתרהמרכזהרפואיברזיליבאינטרנט עלה
לאווירלפניחמישהחודשיםלאחרעבודתהכנהמאומצת
וארוכהשלצוותמצומצםאשרעמלשעותלהעלאתהאתר
בצורהחלקה.האתרמתעדכןבאופןתדירובהדרגהמתווספות
מחלקותויחידותנוספותשלהמרכז.ניתןלמצואאתהאתר
היום בקלות במנוע החיפוש של  ,google.co.ilבאתר
 ,nana  ,ynetובמספר אתרים נוספים בינלאומיים.
אתרהמרכזהרפואיברזיליהנופתחלעולםהחיצוןועלכן
חשיבותולכללביתהחוליםולרופאיםבפרט.זאתהבמה
לפרסםמידערפואיחדש,פעולותוציודחדשיםשהוכנסו
לשימוש,ניתוחיםייחודייםואירועיםבלתירגיליםשטופלו
בהצלחהבמרכזומחקריםחדשיםשהתקיימובמרכזנו.הפרסום
באתרמגיעלכלמקוםומתקבלותפניותבאמצעותתאהדואר
האלקטרוני"צורקשר"שלהאתרבנושאיםשוניםכמושאלות
עלניתוחיםאורתופדייםופלסטיים,פניותלביתהספרלסיעוד
ובקשותלעבודה.
באתרניתןלמצואמידעעלביתהחולים,מידעעלמחלקות
ויחידותהאשפוזוהמרפאותוהמכוניםהאמבולטורייםומידע
רפואיבנושאיםשוניםכמוניתוחיםשכיחים.
אתרהמרכזמופיעבשפההעבריתמלבד"צורקשר"ששודרג
לשפה האנגלית .בכוונת צוות האתר להוסיף את הגרסה
האנגליתלאחרהשלמתהעלאתכלמחלקותויחידותהמרכז.
אבקשלהודותלצוותשעמללהקמתהאתרובראשםגב'אורלי
סתיואחראיתהאתר,צוותהיחידהלמערכותמידעומחשוב
שנותןאתהתמיכההטכניתולצוותהמצומצםשמעדכןאת
האתרבאופןשוטף.עובדיהמרכזוהרופאיםשמעוניינים

באתרהפנימישלהמרכזניתןלקבלעידכוניםעלפעילויות
הדרכות,טפסיםלהורדה,המלצותוחומרלשעתחרום.האתר
מתעדכןלעתיםקרובות.

לפרסםמידעחשובוכתבותמעניינותמוזמניםלהעביראת
החומרלאורלי.
עובדיהמרכזיכוליםלהיכנסלאתרדרךדףהבית,ומחוץלבית
החולים בכתובתhttp://www.barzilaimc.org.il :

