
כאן השעה כבר חמש', כאן רשת א" קול ישראל: "רם תדמור 

,המאזינות, שלום רב לכולכם גבירותיי ורבותיי, דקות אחרי עשר

ברוכים המצטרפים לגיליון יום שלישי, בוקר טוב ונעים, המאזינים

",קול ישראל"מגזין ", רופא תורן". "רופא תורן"של תכניתנו היומית 

משדר יומי המוגש בשידור חי, לענייני בריאות ורפואה', רשת א

,6966225-03הנה הטלפון שלנו לפונים , אביב-מאולפני הרדיו בתל

אל תשכחו גם, נכון כל יום בעשר כאן ברדיו שלכם" רופא תורן"

כמובן, דרך הכבלים אתם יכולים לשמוע אותנו בצורה יפה וטובה

אתכם ולשרותכם רם" רופא תורן. "גם באינטרנט, גם דרך הלוויין

עם אמיר שמואלי ועם אורח המשדר כפי, תדמור עם אבי שמאי

מנהל מחלקה, ראובן צימליכמן' הפרופ, שהקדמנו לפרסם הרופא

ראש, והמכון ליתר לחץ דם במרכז הרפואי וולפסון', פנימית ו

בית הספר, אביב-באוניברסיטת תל, המכון למחקר קרדיו ווסקולרי

רופא תורן
04/02/2014

10:05:17
רשת א

ראובן צימליכמן' הרופא המומחה פרופ
והמכון ליתר לחץ דם' פנימית ו' מנהל מח

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת
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כמה, אנחנו בעולמה של הרפואה הפנימית. ש סאקלר"לרפואה ע

.כמובן גם נשוחח גם אתכם בהמשך, וכמה עניינים על סדר יומנו

 וחמש11-ובכן ב, קצת מידע על מה שיקרה כאן אחרי תכניתנו

תארח את העיתונאי, ריקי הראל חברתי", כנס הבוגרים"דקות 

הרדיו, "אתם תוזמנו, והחוקר אילן שחורי על טיולי אביב בארץ

 וחמש דקות1-ב, 12עם ברוך אסקרוב אחרי חדשות ", פתוח

תוכלו לשוחח על,  וחמש דקות2-ב, חיים קינן" - חיים בסרט"

פרלמנט", מאזינים למאזינים"ענייני היום עם אפרת שושני בתכנית 

,בעריכת צביה אילן" בראש צעיר, "3אחרי חדשות ', הדעות של א

עם סטודנטים לתקשורת, X-בהמשך לדור ה, Y-היום על דור ה

.אתם מוזמנים, ורדיו ממכללת ספיר

שלום רב", רופא תורן"תכניתנו היומית ', רשת א, קול ישראל

ברוך, בוקר טוב, ראובן צימליכמן' הרופא הפרופ, לאורח המשדר

.הבא

,בוקר טוב: ראובן צימליכמן ' פרופ

',צימליכמן הוא מנהל מחלקה פנימית ו' הפרופ, נזכיר: רם תדמור 

ראש המכון, ח וולפסון"והמכון ליתר לחץ דם בביה

בית הספר, אביב-דם באוניברסיטת תל-ווסקולרי לב וכלי-הקרדיו

אנחנו בעולמה של הרפואה, צימליכמן' פרופ, ש סאקלר"לרפואה ע

ותחילה יש לדרוש בשלומם של חולי השפעת בימים, הפנימית

,המזהמים גם, אבל הקור כאן, עם מעט גשם, שיא החורף, האלה 5488295 מתוך   3עמוד  2



נקווה שלא יותר, אנחנו שוב ושוב שומעים על גילויים אקראיים

אתה, שפעת אחרת שם, התפרצות של שפעת חזירים פה, מכך

.מכיר את זה גם מן המחלקה

והמכון ליתר לחץ', מנהל מחלקה פנימית ו, ראובן צימליכמן' פרופ

דם-ווסקולרי לב וכלי-ראש המכון הקרדיו, ח וולפסון"דם בביה

אולי טיפונת מאוחר, כמו כל שנה, ובכן: אביב -באוניברסיטת תל

התוצאה, הגענו שוב לשיא של שפעות, יותר מאשר בשנה שעברה

אבל, במקומות עבודה, ספר-של זה היא כמובן תחלואה בבתי

בתי החולים, החולים-כמובן שיש לזה השפעה משמעותית על בתי

,מיון-נוצר מצב של חולים שהגיעו לחדר, נוצרים, מלאים, עמוסים

הוחלט לאשפז אותם ואין, בילו הרבה שעות בהמתנה בגלל העומס

והחולה שוכב הרבה שעות ולפעמים יותר משעות, מקום במחלקות

עד שמתפנה מיטה בפרוזדור באחת המחלקות, בחדר המיון

.הפנימיות
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