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עובדות ועובדים יקרים,
לקראת השנה האזרחית החדשה, אני שולחת בשמי 
ובשם כל אחד ואחת מכם איחולי החלמה ורפואה 

שלמה לד"ר ברלוביץ.
ברכות לכם ולבני משפחותיכם לשנה אזרחית טובה, 
שנת בריאות, שנת שגשוג אישי לכם ולבית החולים 

שלנו.
אני תקווה שמאבקי הרופאים והאחיות שליוו אותנו 
בחודשים האחרונים הם נחלת העבר, ושכולנו מתגייסים 
יחד לצלוח את החורף בשלום ולהמשיך בעבודה 

המסורה והמבורכת של כל אחת ואחד מכם.
אנחנו, כהנהלת בית החולים, נעשה כל מאמץ למלא את השורות החסרות של אחיות 

ורופאים, נמשיך לשפר את התשתיות ולחדש ציוד רפואי ישן.
בברכת חג חנוכה שמח ושנה אזרחית טובה,

ד"ר זהבית זיו-נר
סגנית מנהל המרכז הרפואי
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ד"ר בריסקמן - אחת ויחידה

היה לי חבר...
עדכוני עמותת הידידים

בחזית המחקר
מחקרים חדשים בוולפסון

הסיעוד בשטח
האחיות תמיד בהיכון!

לומדים סיעוד
על מצוינות ומצוינים

מכל הלב
אנשים טובים באמצע הדרך
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אמנות מכל הנשמה
ניקול, רעייתו של חבר העמותה 
אופיר כהן, חיפשה דרך לתרום 
לבית החולים באמצעות כישוריה. 
ניקול שוחרת אומנות, תלמידתו 
ומזה  סביליה,  אבי  האמן  של 
מספר שנים מפסלת בנייר. בין 
השאר השתתפה בפרויקט פיסול 
בובות הענק, המוצגות בגאווה 
בעדלאידע החולונית שהפכה 
העשייה  "במהלך  דבר.  לשם 
אינפוזיה  למוטות  נחשפתי 
העשויות  בבובות  מעוטרים 
מעיסת נייר, שהכין אבי סביליה 
לאחד מבתי החולים. החלטתי 

שזאת תהיה תרומתי למחלקת הילדים בוולפסון", אומרת ניקול. משם התגלגלו הדברים 
במהירות. הנהלת בית החולים ומחלקת הילדים שיתפו פעולה וסייעו ככל שנדרשו. עבודתם 
המאומצת של אבי סביליה, ניקול כהן ומספר מתנדבים במרכז "פסגות" הניבה שבעה 
מוטות מעוטרים בדמויות מעולמם של הילדים, שנמסרו בטקס מרגש למחלקת הילדים. "אם 
הצלחנו לגרום לילד חולה שחובר לאינפוזיה לחייך לבובה הצבעונית - דיינו...", ציינה ניקול 
בהתרגשות. עוד על ידידי בית החולים ועל אנשים טובים באמצע הדרך: בעמ' 22 ו-27

בשער: מנהל הפגייה, 
ד"ר דוד קהלת, והאחות 

הראשית, יעל אושר, 
מקבלים את הפרס ע"ש 

רבין )צילום: ישראל מלובני(. 
ראו עמ' 5

גם אנחנו בפייסבוק!  
עמוד הפייסבוק הרשמי של בית החולים מנוהל על ידי ברק נונא, 

ומדי יום מועלות במסגרתו כתבות, תמונות והודעות לעיתונות, 
הרלוונטיות לפעילות בבית החולים. אז חפשו "מרכז רפואי 

וולפסון" בפייסבוק, וכמובן- עשו לנו לייק!

... ועוד בגיליון



על ניסים ונפלאות

אם יש משהו שמרגיז אותי, זה לנסות להסביר 
למי ששואל אותי למה יש לי מכשיר טלפון 
ענתיקה. והמונח 'ענתיקה' הוא לא חלילה 
מתקופת אנטיוכוס ובית חשמונאי, בסך הכול 
לפני שנתיים או שלוש שדרגתי את הפלא הזה. 
אני גם יודעת שכשמשהו או מישהו מרגיזים 
אותי, אני כנראה לא שלמה עם חלק בתוכי 
ועליי לחזור פנימה אל עצמי ולשאול על מה 
ולמה - כי הרי כשיש ספק אין ספק. כך עשיתי 
ומצאתי: זה הכול בגלל האותיות הקטנות על 
המקשים הקטנטנים שמפריעים לאצבעות 
שלי להקליד בביטחה משפטים שלמים ללא 

טעויות כתיב!
אני לא מבדילה בין אותיות סמוכות במקלדת, 
פשוט לא רואה. העימות הזה, האם להרכיב 
משקפיים, מכניס אותי לפינות ההתמודדות עם 
הגיל, המראה, ההתנהגות, הנוחות. כן, זה כמו 
להשתמש בקביים כי משהו כבר לא עובד. 

סוג של אובדן. אובדן עצמאות.
אז אין לי סמארטפון או אייפון ואני ממש לא 
מבינה בענייני אנדרואיד או גרגירי יער שחור 
)Blackberry בשבילכם(, אני רק יודעת שזו 
איזו שהיא מערכת הפעלה מאוד מתקדמת 
שיש לה כל מיני שדרוגים וגירסאות; לפעמים 
יש לה באגים, שאני מבינה שזה כמו חרקים 
שצריך לדאוג ולטפל בהם לעתים קרובות, 
ויש איזה חנות אי שם באוויר שמוכרת כל 

מיני אפליקציות וירטואליות. 
התחלתי לאבד קשר עם אנשים שמבטם מסך, 
החושבים שיש להם טאץ', ומה בסך הכול  

 .SEND-ו  END ,רציתי?! שני מקשים
אז אין לי הרבה דברים. יש אנשים שיגידו שאלו 
הם יתרונות המוצר. אין לי מצלמה המצלמת 
באיכות נקודתית, אין לי יכולת לקבל בכל 
רגע נתון, גם לא באמצע הלילה, מסרונים של 

יומן הפגישות "העמוס" שלי לא יכול להתעדכן בזמן 
אמת, אני לא יכולה לראות סרטי וידאו של תוכניות 

ריאליטי על מסך קטנצ'יק וגם לא לקרוא ספרים 
אלקטרוניים, והכי מעצבן שאין לי את האפליקציה 

המיוחדת של הדלקת נרות חנוכה יומית על הצג. הכול 
בגלל המשקפיים )וכמה טוב שיש את מי להאשים( 

מאת רינת הירש

מיילים מכל מיני אנשים שרשומים כחברים שלי 
בפייסבוק. אני  לא יכולה להתעדכן כשמישהו 
נכנס לחניון של רשת  מחבריי המשווקים 

המבורגרים ידועה.
יומן הפגישות "העמוס" שלי לא יכול להתעדכן 
בזמן אמת, אני גם לא יכולה לראות סרטי 
העדכניות  הריאליטי  תוכניות  של  וידאו 
על מסך קטנצ'יק וגם אין לי יכולת לקרוא 
ספרים אלקטרוניים, והכי מעצבן שאין לי את 
האפליקציה המיוחדת של הדלקת נרות חנוכה 

יומית על צג הטלה-מחשב.
סיפרתי לכם כבר: זה בגלל המשקפיים. 

כמה טוב להאשים משהו אחר, חיצוני, ולא 
את עצמי. 

המוסיקה זו גם בעיה, אין לי נגנים אלקטרוניים. 
עם  הללו  שהטלפונים  לי  סיפרו  ובכלל, 
הפתקאות הממוחשבות החליפו את הנייר 

והעיפרון - סוף עידן. 
אז הרבה דברים אין לי. אבל אני מרגישה שיש 
לי המון. כי לי הסבירו פעם שהחוכמה בחיים 
היא להתחבר ל"יש". יש לי שקט. יש לי שלווה. 
לא מפחדת שיגנבו לי או שיישבר, לא רוצה 
להתחבר לחדשות כל הזמן. אוהבת להפוך 
דפים בספר בין אצבעות, אוהבת מוסיקה 
המושמעת ברמקולים איכותיים. אני אוהבת 
את הרישום בעיפרון, וכן, אני מאוד אוהבת 

מגע.  אבל אנושי, ולא בכאילו. 
יש אנשים שיגידו שאני ממש מפגרת. וזה 

נכון. תלוי איך מסתכלים.

אבל מי אמר שזה לא בסדר? 
אולי זה הפחד משינוי שמונע ממני להתקדם 
מבחינה טכנולוגית? פחד שמתחבא מאחורי 

תירוצים רומנטיים?  
סביבי כולם רוצים הכול חדש. מחשב חדש, 
בגד חדש, דירה חדשה, בן זוג חדש. ומה עם 

הישן?! לזרוק?
נכון שזבל של אחד הוא אוצר של אחר, ויש 
מיחזור של דברים וחפצים, אך זה כל הזמן גדל. 

כמות הזבל בעולם גדלה מרגע לרגע.
מתי נבין שהמירוץ הזה הוא בניגוד לחוקי 
הטבע? כי לטבע יש חוקים, והוא יעשה את 

שלו... 
ברגע הזה שבין ישן לחדש, בין המוכר לשונה, 
בחיבור בין חושך לאור, אני מבינה שההזדמנות 
מחכה ממש מעבר לפינה בדיוק כמו נס חנוכה.
ובחג אסתפק בנר מסולסל מחבילת התרומה 
של אור לעיוורים, אחוש את חומו, אשיר בקולי 
שירי לוחמים קדומים ואברך שהחיינו וקיימנו 

והגיענו לרגע הזה. 

אוהבת, 
רינת
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לוח מּודעּות



מכון התקנים הישראלי, בדוח הבדיקה הרשמי: "מומלץ 
לשקול קיום יום הדרכה מקצועי בפגייה של וולפסון 
לצוותים מבתי חולים אחרים בתחום, בארץ ובחו"ל"

המחלקה לטיפול מיוחד ביילוד, בניהולו של ד"ר דוד קהלת, זוכה להערכה רבה • לאיכות הגבוהה 
של הפגייה יש יותר מחותמת רשמית אחת • הסמכה בהצטיינות לתקן ISO 9001, שבחים מארגון 

התקינה הבינלאומי JCI, ומעתה גם ציון לשבח בתחרות הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות

מיוחד  לטיפול  למחלקה  משמעותי  הישג 
ביילוד במרכז הרפואי וולפסון: בתחרות הפרס 
יצחק רבין  ומצוינות ע"ש  הלאומי לאיכות 
זכתה המחלקה לטיפול מיוחד ביילוד בציון 
לשבח במסגרת מסלול הבריאות. הפרס ניתן 

לפגיית וולפסון בטקס ממלכתי, שנערך ב-28 
בנובמבר באודיטוריום משכן הכנסת בירושלים. 
אות הכבוד הוענק על ידי יו"ר הוועדה, השופט 
העליון )בדימוס( צבי טל, למנהל הפגייה ד"ר דוד 

קהלת ולאחות הראשית יעל אושר.
קבלת הפרס בתחרות ארצית יוקרתית שכזו 
נוספת לפגייה של  מהווה "חותמת איכות" 
וולפסון, שזכתה לאחרונה לתשבחות משני 
גופי הסמכה רשמיים: מכון התקנים הישראלי 

.JCI וארגון התקינה הבינלאומי
לאחרונה הוסמכה המחלקה לתקן האיכות 
ISO 9001 2008 בהצטיינות, זו שנה שלישית 
ידי  צוינה לשבח על  ובמקביל   - ברציפות 
הסוקרת מטעם ה-JCI, ארגון אמריקני עולמי 
הבודק סטנדרטים של איכות ומצוינות בטיפול. 
הסוקר של מכון התקנים הישראלי, אשר ביקר 
במחלקה והעניק לה הכרה מחודשת וציון לשבח, 
ציין בדוח הבדיקה הרשמי כי "יש לשקול קיום 
יום הדרכה מקצועי לצוותים מבתי חולים אחרים 

בתחום - בארץ ובחו"ל". 

בין הפרמטרים שנלקחו בחשבון על ידי מכון 
התקנים הישראלי, לפי דוח הבדיקה: "ניהול 
האיכות במחלקה, שימוש במתודולוגיה, ייצוב, 

ייצור ושימוש בחולצה מיוחדת לפגים". 
המדובר בקו ייצור מוגבל ובלעדי של חולצות 
מיוחדות לפגים, שעיצב ד"ר קהלת בעצמו. 
החולצות הקטנות מאפשרות לבישה בשלבים, 
ללא צורך להשחילן דרך הראש, ובכך הן מקלות 
על הלבשת הפגים, המטופלים באמצעות 

מכשור רפואי מורכב.
זוכה  ביילוד  מיוחד  לטיפול  צוות המחלקה 
והן בקרב  להערכה רבה, הן בבית החולים 
מחלקות הפגים בארץ. "המחלקה מתנהלת 
על פי נהלים ברורים ומחמירים, שאותם יצרנו 
לעצמנו", סיכם ד"ר קהלת, "מאחורינו שורת 
הישגים כמו שיא עולמי של טיפול מוצלח בפגה, 
שנולדה במשקל של 300 גרם וכיום היא ילדה 
בריאה לחלוטין. אנו בהחלט גאים בהישגינו אך 
לא שוקטים על זרי הדפנה, ונמשיך לפעול מתוך 

תחושת שליחות ומחויבות גדולה". 

הפרס ע"ש רבין - לפגיית וולפסון

בתמונה למעלה: ד"ר דוד קהלת ויעל אושר בפגייה. בתמונה הקבוצתית: במעמד קבלת הפרס ע"ש רבין
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בראבו!



מה מתבשל ביחידת 
הסוכרת?
מופע בישול חווייתי 
לחולי סוכרת נערך 
בוולפסון בנוכחות 

כ-100 משתתפים. 
המופע, בהנחיית אודי 

ברקן, שילב הרצאה 
בנושאי תזונה נכונה, 

חשיבות הטיפול הרפואי לחולי סוכרת וחשיבות 
האיזון והניטור העצמי, יחד עם סדנת בישול 

והמלצות להכנת מזון בריא, מגוון וטעים.
מתנדבים מהקהל עזרו בהכנת המאכלים על 
פי המתכונים הייחודיים, והקהל הרב נהנה 
מטעימות. "אנו עושים כל שניתן על מנת לסייע 
למטופלים בבניית אורח חיים בריא ומסודר", 
אמר ד"ר חוליו וינשטיין, מנהל יחידת הסוכרת 
ויוזם הפעילות, "פעילות העשרה כמו סדנה זו 
מעניקה למטופלים כלים חשובים לבישול בריא 

וטעים במטבח הפרטי".

מה עשה גלעד עדין, מנכ"ל חדשות 10 לשעבר, כשהוא לבוש במדי 
מנתח בחדר המיון של ביה"ח וולפסון? את התשובה קיבלנו כמה שבועות 
לאחר מכן בערב ההתרמה הנוצץ, שבמהלכו הוקרן בבכורה עולמית 
סרטון התדמית החדש והמרגש של בית החולים. הסרט שהוכן בהתנדבות 
על ידי גלעד עדין וצוותו זכה לתשואות רמות מהקהל כאשר הוצג 
כ"קדימון" לפני המחזמר "קברט" בערב ההתרמה לאגף הילדים )ראו 

הרחבה בעמ' 22(.
רוצים לצפות בסרט? היכנסו ליוטיוב וחפשו את "הילדים של וולפסון".

הילדים של וולפסון 
בבכורה עולמית

יש עתיד בוולפסון: אם בעבר ילדים 
היום הם  רק חלמו להיות רופאים, 
מממשים את חלומם כבר במסגרת 
לימודי התיכון. מגמת רפואה – כן, יש 

דבר כזה. 
רפואה  במגמת  י'  כיתה  תלמידי 
הגיעו  בחולון  "נבון"  בגימנסיית 
לאחרונה לביקור מרתק במרכז הרפואי 
וולפסון. התלמידים שמעו הרצאה 
כללית על פעילותו של בית החולים, 
ובהמשך סיירו בחדר הניתוח בהדרכתן 
של איריס לניאדו ואהובה פרידמן, 
במכון לרפואה גרעינית בהדרכתה של 
שולה קלמן, ובמרכז לנפגעי תקיפה 
מינית, שם קיבלו הסבר מפי צילה 
 וידברג, מנהלת השירות הסוציאלי.
בנוסף לכך, במהלך השנה עוברים 
התלמידים קורס אק"ג בהנחיית ד"ר 
זיו-נר, סגנית מנהל המרכז  זהבית 
אותי,  מרתקת  "הרפואה  הרפואי. 
והרצון לעזור לאנשים תמיד הנחה 
אותי", מסביר פאולו נלבנטוב, תלמיד 

המגמה. יש עתיד, כבר אמרנו...

איזהו נבון? הרואה את העתיד
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וולפסוניּוז

פינת הגימלאי

חוף טוב, 
הכול טוב

גמלאי בית החולים ממשיכים 
בפעילות, והפעם – טיול מהנה במזג 

אוויר נפלא לקיסריה ולסביבה.



תינוק בן כשנה וחצי, שהובהל לוולפסון כשהוא 
מפרכס, אובחן על ידי הרופאים כסובל מהרעלת 
מים - דילול אחוז הנתרן בדמו עקב צריכת מים 
מוגברת. מבירור עם ההורים התברר כי התינוק 
נהג לשתות כ-2 ליטרים של מים בכל יום, בנוסף 
להזנה הנוזלית הרגילה. "מדובר בפי שלושה מהכמות 
המקובלת לגילו של התינוק ולמשקלו", הסביר פרופ' 
אילן דלאל, מנהל חדר מיון ילדים. התינוק קיבל 
תרופה נגד פרכוסים וכן נתרן באינפוזיה, ועד מהרה 
שב לתפקוד מלא."החשיבה לפיה תינוק במדינה 
חמה חייב לשתות הרבה ובכל מחיר, עלולה לעתים 
להיות מסוכנת", ציין פרופ' דלאל, "יש להציע לתינוק 
לשתות מים בלתי ממותקים, ואם הוא לא מביע 

עניין, כנראה שגופו אינו זקוק לנוזלים".

פיזיותרפיה 
וירטואלית

"שבוע המודעּות הארצי לפיזיותרפיה" צוין 
בוולפסון באמצעות פעילות ספורטיבית, 
המשחקים  בקונסולת  שימוש  ששילבה 
"המציאות  פעילות   .Wii הפופולארית 
המדומה" יצאה לדרך ביוזמת מנהל שירות 
הפיזיותרפיה, אריה ליברמן, במטרה לעודד 
בקרב  האמיתי  בעולם  גופנית  פעילות 
המטופלים ומשפחותיהם. הפעילות לוותה 
על ידי צוות פיזיותרפיסטים מבית החולים, 
הדגימה בצורה אינטראקטיבית את האופן 
יכולת הנשימה,  שבו ספורט משפר את 

והתקבלה בהתלהבות על ידי הקהל.

בגובה העיניים
צוות מערך עיניים יצא ליום עיון מחלקתי 

בצפון הארץ, שכלל גיבוש בחיק הטבע יחד עם 
הרצאות על חידושים ברפואת עיניים.

מנהל שירות הפיזיותרפיה, 
אריה ליברמן, מדגים את 

השימוש במשחק

זהירות: הרעלת מים

פרופ' אילן דלאל
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ילדה בשכם,
ניצלה בוולפסון

יולדת תאומים בת 18 משכם הובהלה לוולפסון 
במצב קשה, וחייה ניצלו הודות לטיפול רפואי 
והיולדות  מקצועי ומהיר במחלקת הנשים 
בניהולו של פרופ' אברהם גולן. היולדת הגיעה 
לוולפסון באישון לילה מבית החולים רפידיה 
בשכם כשהיא מדממת ובמצב בלתי יציב, 
לאחר לידת תאומים שהסתבכה ושלאחריה 
עברה כריתת רחם ונזקקה ל-45 מנות דם. 
בוולפסון קיבלה הצעירה טיפול ראשוני על 
ידי המרדים הבכיר ד"ר דורון גביש, שייצב את 
מצבה. עוד באותו לילה היא נותחה על ידי פרופ' 
אוסקר סדן, מנהל חדר הלידה, שהוזעק מביתו. 
לאחר שמוקדי הדימום נתפרו ונצרבו הועברה 
הצעירה להמשך טיפול במחלקה לטיפול נמרץ 
בניהולו של ד"ר אריה סורוקסקי, עד שמצבה 

התייצב. לתאומים שנולדו בשכם - שלום.



1940. לא הרחק מוורשה, בירת פולין. קבוצת 
יהודים מעמיסה פצצות על גבי משאית. אחד 
מאנשי הקבוצה, איש צעיר, מציג לקצין הנאצי 
המפקח על ההעמסה, אישור רפואי שאסור לו  
לעבוד בעבודה פיזית קשה. הקצין שולף אקדח 
ומתכונן לירות ביהודי - "מי שלא יכול לעבוד 
צריך למות!" הוא צורח. באותו רגע רץ בנו בן 
החמש של אותו צעיר יהודי, אוחז בידו של 
אביו. וכאן מתרחש הלא-ייאמן: הקצין מוותר 
על ההוצאה להורג ומכניס את אקדחו לנרתיק. 
האם התעורר בו ניצוץ אנושי כלשהו? לעולם 

לא נדע. 
"אני חושב שהיצלתי את חייו של אבי על ידי 
החזקת ידו", אומר לי ד"ר בולסלב קנובל כשהוא 
משחזר את אותו אירוע, המשמעותי כל כך בחייו.
הוא נולד בוורשה ב-1935 וילדותו המוקדמת 
הייתה רגילה, עד לפרוץ מלחמת העולם וכיבוש 
פולין על ידי הנאצים. תקופה מסוימת שהתה 
משפחתו בגטו ורשה, אך ניצלה בעזרת ידידים 
גויים שסייעו לה להסתתר במקומות שונים עד 

לשחרור פולין על ידי הצבא האדום.
בגיל 17 החל ללמוד רפואה באקדמיה לרפואה 
בעיר לודז' וסיים, עם ציון לשבח, בשנת 1958. 
שנה לאחר מכן עלה לארץ עם אמו )אביו נפטר 
ממחלה ב-1956( והחל בסטאז' בביה"ח הדסה 
בתל אביב. לאחר הסטאז' התגייס לצה"ל 
ושירת בו כרופא בשנים 1962-1960. עם 
שחרורו מצה"ל התקבל ד"ר קנובל לעבודה 
במחלקה פנימית ב' באגף דונולו א' של ביה"ח 

מוורשה
להלסינקי  

ד"ר עוזי רביב מביא לפנינו נקודות ציון מרכזיות בחייו של ד"ר בולסלב קנובל, מוותיקי המרכז 
הרפואי וולפסון - מהאירוע המכונן שעבר בגיל חמש ועד להיותו רופא ומורה מוערך, "יקיר 

חולון" ויו"ר ועדת הלסינקי של בית החולים

הממשלתי יפו, בניהולו של ד"ר )לימים פרופ'( 
פריד. בפנימית ב' התקדם עד למינויו כסגן מנהל 
מחלקה בכיר בשנת 1967. ב-1980, עם המעבר 
לבית החולים החדש ע"ש אדית וולפסון בחולון, 
התמנה למנהל מחלקה בפועל, ובמרץ 1981 

מונה למנהל המחלקה.
במשך השנים עבר ד"ר קנובל השתלמויות 
רבות בתחום ההמטולוגיה וכן במסגרת המכון 
לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה של אוניברסיטת 
תל אביב. כמו כן השתתף במחקרים בתחום 
הקרדיווסקולרי. כחלק בלתי נפרד מעבודתו 
הקלינית עסק בהוראה לסטודנטים לרפואה 
מאוניברסיטת תל אביב ובהדרכת סטאז'רים, 
מתמחים ברפואה פנימית ורופאי קופת חולים 
הכללית שבאו למחלקה מדי שבוע. גם רופאים 
שהשתתפו בלימודי ההמשך של ביה"ס לרפואה 
לרפואה  סטודנטים  וכן  ממנו,  להוראה  זכו 
במסגרת החוג לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה של 
האוניברסיטה. במשך כ-30 שנה הוא בחן 
רופאים בבחינות ההתמחות לרפואה פנימית 
ההסתדרות  של  המדעית  המועצה  מטעם 

הרפואית. 

בשנת 1995 קיבל ד"ר קנובל מינוי כמרצה בכיר 
קליני לרפואה פנימית מטעם ביה"ס לרפואה 
של אוניברסיטת תל אביב. הוא פעיל מאוד 
במסגרת החברה לרפואה פנימית, והשתתף, 
גם כמרצה, בכנסים בינלאומיים בתחומים שונים 
של הרפואה הפנימית. עם הקמתה של ועדת 
הלסינקי בוולפסון - ועדה שתפקידה אישור 
מחקרים רפואיים הנעשים בחולים, לפי אמנת 
הלסינקי - נבחר ד"ר קנובל כחבר בוועדה, ובזכות 
פעילותו הרבה מונה בשנת 2000 ליו"ר הוועדה 
- תפקיד שהוא ממשיך למלא גם כיום, לאחר 

פרישתו לגמלאות מניהול המחלקה.
במקביל לכך, כיו"ר ועדת התרופות של בית 
החולים וולפסון וכחבר ועדת התרופות הארצית, 
משמש ד"ר קנובל כיועץ פרמקולוגי של בית 

החולים. 
ד"ר קנובל מתגורר בחולון. שנים רבות היה נשוי 
להניה, מורה למתמטיקה בתיכון חדש בחולון, 
ולהם שני ילדים ושישה נכדים. לפני כשנה אשתו 
הלכה לעולמה. בשנת 2002 נבחר ד"ר קנובל 
ל"יקיר חולון" בזכות עבודתו הרפואית הענפה 

והשירות לאזרחי העיר.

הקצין שולף אקדח ומתכונן לירות ביהודי - "מי שלא יכול 
לעבוד צריך למות!" הוא צורח. באותו רגע רץ בנו בן החמש 
של אותו צעיר יהודי, אוחז בידו של אביו. וכאן מתרחש 
הלא-ייאמן: הקצין מוותר על ההוצאה להורג
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עושים כבוד 
למצטיינים

ד"ר ריג'יני נוגזר, סגן מנהל מחלקת הרדמה
ומעמיק.  ומעשי  ידע תיאורטי  רופא בעל 
מוביל בארץ בתחום הכנת בחינות הסימולציה.
מופת  המהווה  מעולה,  קליני  רופא 
והוראה.  רפואה  של  לשילוב  ודוגמה 
ומעבר  הליכות,  ונעים  שירותי  מקצועי, 
לכך - בעל רוח התנדבותית ראויה לציון.

פרידמן, אחות מוסמכת  שושי 
במכון הלב

הקימה את התשתיות הארגוניות 
לביצוע מחקרים ופרויקטים בסיעוד. 
בכמות  ניכרת  לעלייה  הביאה 
המחקרים והצליחה להטמיע תרבות 
עבודה מצוינת. כמתאמת מחקר 
ולהדרכת  לייעוץ  מהווה משאב 
ומלווה אותם בהצלחה  צוותים, 
רבה בזכות אישיותה ומקצועיותה.

אבי ארבוב, אלונקאי
עובד במערך השינוע, שהוכיח את 
עצמו כבעל תפיסה כללית ויכולת 
ביצוע גבוהה מאוד. עצמאי במילוי 
תפקידו, מגלה ידע מקצועי בתחום 
אחריותו, נענה לכל משימה וממלא 
מתן  תוך  עבודתו  את  בשלמות 
שירות יעיל ואפקטיבי ללקוחות 

פנים וחוץ.

דנוטה זמברג, אחות מוסמכת במכון 
הגסטרו

את  המבצעת  מקצועית  אחות 
עבודתה בחריצות, באיכות גבוהה 
ובמצוינות. אחות מסורה, אחראית 
מעולה  יחס  המגלה  ואמינה, 
למטופלים ולמשפחותיהם. בעלת 
 E.R.C.P ניסיון רב בביצוע בדיקות
הציוד  בשמירת  מאוד  ואחראית 

והמכשור של המכון.

אחראית  אחות  לאין,  אירינה 
במחלקת ילדים

מנהלת את המחלקה ברמה מקצועית 
באישיותה  נעימה  מאוד.  גבוהה 
ובעלת מוטיבציה גבוהה להתעדכן 
מקצועית  בספרות  חדש,  בידע 
עדכנית ובהשתלמויות ספציפיות. 
נענית ברצון לצורכי הארגון כאשר 
נדרשת לתפקד כאחות כללית בנוסף 

לתפקידה הקבוע.

צביה כייאב, סגנית אחות אחראית 
בחדר לידה

פועלת נמרצות לעידוד והטמעה של 
העיסוק ביילוד בקרב אחיות ומיילדות. 
מהווה מודל ומשאב מקצועי לכל הצוות 
בחדר לידה ומוכיחה כושר התמדה 
בהעלאת התפוקות במחלקה. מהווה 
דוגמה אישית למיילדת בעלת ראיית 
העבודה כשליחות והקרבה יוצאת דופן.

סקטור הסיעוד

סקטור רופאים
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בטקס המצוינות השנתי של המרכז הרפואי וולפסון בירכה הנהלת בית החולים את העובדים 
המצטיינים לשנת 2010 • זוהי ההזדמנות לומר מילות תודה לוועדה הבוחרת ולמרכזת הנושא, 
בתיה אליו, על עבודתה המסורה במשך כל השנה ועל ארגון הטקס המרשים • ברכה מיוחדת 

לד"ר עקיבא תמיר, מנהל היחידה לקרדיולוגית ילדים, ולגליה אור, מרכזת בכירה בביה"ס 
לסיעוד, אשר קיבלו פרס הצטיינות ארצי של משרד הבריאות • כל הכבוד למצטיינים שלנו!

הודא כתא, רנטגנאית במכון 
הרנטגן

רנטגנאית מוסמכת בכירה 
ביחידת ה-CT. חרוצה ונכונה 
לכל משימה המתבצעת במכון. 
מדריכה ומלמדת רנטגנאים. 
שומרת היטב על הציוד במכון, 
מתחזקת אותו באופן שוטף 
ומדווחת על תקלות. שירותית 
מאוד ואדיבה לקהל הפונים 

הרב המגיע למכון.

שירה שילה, אחות אחראית • אסתר רבין, סגנית אחות 
אחראית • עליזה אלבז, אחות מוסמכת • אנה קגן, אחות 

מוסמכת • אייל ליבוביץ, אח מוסמך
הצוות יוזם, תורם רבות ומפתח את עצמו במגוון תחומי עשייה 
סיעודית ביניהם מצבים אקוטיים, טיפול באוכלוסיות בסיכון, 
מצבים כרוניים, נפגעי תקיפה מינית, פגיעות טראומה ועוד. 
מגוון התחומים שבהם עוסק הצוות מהווה אתגר מקצועי 

לעבודת הצוות הרב-תחומית. 

היחידה  מנהל  תמיר,  עקיבא  ד"ר 
לקרדיולוגיית ילדים

בילדים  וטיפול  אבחון  על  מופקד 
עם מחלות לב מולדות, יוזם בדיקות 
לילדים חולי לב במדינות מתפתחות 
ויוצא במשלחות של וולפסון לארצות 
אלה. שם דגש על מקצועיות הרופאים, 
מציב יעדי חיסכון, מקפיד על עבודת 
מטה ומשפיע משמעותית על פעילות 

בית החולים והישגיו. 

גליה אור, מרכזת בכירה בביה"ס 
לסיעוד וולפסון

מורה איכותית באופן יוצא דופן, 
מכישוריה,  ומשקיעה  יסודית 
בכל  ומיכולותיה  מאישיותה 
תחומי עשייתה. בולטת במערך 
הקלינית,  וההנחיה  ההוראה 
אחראית, יוזמת, מפגינה חשיבה 
מקצועית ופועלת ללא לאות 
למען הלומדים שבאחריותה. 
מוערכת מאוד בצוות בית הספר.

סקטור פארה-רפואייםסקטור מינהל ומשק

צוות סיעוד מלר"ד

יהודה סדרינס, אופה בכיר במטבח 
לכל  אחראי  ראשי  כקונדיטור 
המיוצרים  והמאפים  הקינוחים 
וולפסון.  באופן עצמאי במטבח 
לחסוך  מצליח  רבים  במאמצים 
לו  יש  החולים.  לבית  רב  כסף 
חלק ניכר בבנייה המחודשת של 
המטבח. פתוח לרעיונות חדשים 
ושש ליישמם. אמין, נעים הליכות, 

אכפתי ומסור לעבודתו.

יובב קריסטל, מנהל גזים רפואיים 
במחלקה טכנית

הגזים  מערכת  על  כאחראי 
הרפואיים מבצע אחזקה מונעת, 
שונים.  ותיקונים  שבר  אחזקת 
נרתם ומבצע עבודות רבות ברמה 
גבוהה גם שלא בתחום אחריותו, 
כגון בטיחות ושעת חירום. מקצועי, 
ומיישם  יוזם  אכפתיות,  מגלה 
מהלכים לחיסכון, שיפור ויעילות.

יונה הרוש, עובדת מרכזייה
מפעילה מערכת טלפונים בעלת 
ומערכות  יותר מ-800 שלוחות 
נלוות. עובדת מקצועית, ממושמעות 
ויעילה, הנענית ברצון לכל משימה. 
עובדת בסביבה ממוחשבת ומכניסה 
חומר רב לבסיס הנתונים של עמדת 
המרכזן. מצטיינת במתן שירות אדיב 

ונימוסי, בעזרה ובהכוונה.

פרס מנכ"ל - סקטור הסיעוד פרס המצטיין בתחום המקצועי 
בדרג התיכון - סקטור רופאים
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המקום השמח ביותר בכל בית חולים הוא 
מבחינת הצוות שלנו מקום של אתגר מקצועי, 
רפואי ואנושי. ברוכים הבאים לחדר הלידה: 
מקום שבו התמודדות מתמדת עם משאבים 
דלים נעשית בהצלחה באמצעות לב ענק ואין-
ספור מסירות ואהבה. "האני מאמין שלנו", 
אומרת צביה כייאב, סגנית אחות אחראית 
במערך חדרי הלידה, "הוא איכות, מצוינות 
וטיפול אישי ללא פשרות ביולדת ובמלוויה, 
למרות החסר הניכר בכוח אדם סיעודי בחדרי 
הלידה". הקושי בולט עוד יותר לנוכח הביקוש 
הרב: לאחרונה נרשמה עלייה מ-200  לידות 
בוצעו  האחרונה  ובשנה  ל-400,  בחודש 
בוולפסון כ-4,300 לידות! "המיילדות שלנו 
מנוסות, משרות אווירה של ביטחון ונוחות 
כלפי היולדות, הצוות הפארה-רפואי והצוות 
הרפואי, וזוכות להערכה רבה", מסבירה צביה.

חדרי הלידה הם "ליבת האגף", ומקיימים קשר 
הדוק עם כל חלקיו: עם מרפאות אם ועובר, 
נשים ומיון נשים, עם מחלקות יולדות, יונקים 
ופגים, עם העובדות הסוציאליות, עם המעבדות 
השונות, פתולוגיה וחדר ניתוח. פיזית, המקום 

הביקוש לחדרי הלידה שלנו רק הולך וגדל: לאחרונה 
נרשמה עלייה מ-200 לידות בחודש ל-400 לידות, ובשנה 

האחרונה בוצעו בוולפסון כ-4,300 לידות!

מרווח מאוד הן ליולדת והן לצוות המיילדותי: 
שלושה חדרי קבלה, שלוש מיטות בחדר 
צירים, תשעה חדרי לידה, שני חדרי ניתוח, 
חדר התאוששות לאחר לידה, חדר התאוששות 
לאחר ניתוחים קיסריים וחדרי עזר נוספים. 
המלווים נהנים מכניסה ייעודית באמצעות 
כרטיס אלקטרוני, המונפק על ידי המזכירה 

היושבת בכניסה לחדרי הלידה. 

פתיחות, סבלנות, יחס
מערך חדרי הלידה מהווה גם גורם מוביל בחינוך 
והוראה. כאן קולטים סטודנטים מכל שדות 
הלימוד הנוגעים לחדרי לידה: סטודנטים לרפואה 
מהארץ ומחו"ל, המגיעים להתנסות קלינית, 
סטודנטים מבתי ספר לסיעוד, המשתלמים 
בקורס על-בסיסי של מיילדות, פרמדיקים של 

מד"א המגיעים להשתלמויות ועוד. "לאחרונה 
התחלנו בקליטת אחיות מוסמכות ואחיות 
אקדמאיות לעבודה במסגרת טרום יציאה 
לקורס על-בסיסי, על מנת ששני הצדדים יבדקו 
עצמם באשר להתאמה למקצוע היחיד והייחודי 
שהוא בעל הכרה כפרופסיה", מספרת צביה, 
"נוסף על כך, חדרי הלידה שלנו מהווים שדה 
קליני ייחודי לתומכי לידה - דולות. בתחום זה 
אנו פועלים על פי קוד אתי המוסכם בין ההנהלה 

לבין בית הספר שבו הם לומדים". 
לאורך כל ההכשרה וההתנסות שמים דגש על 
פתיחות, סבלנות ויחס של כבוד לדת ואמונה 
- ובעיקר, זוכרים תמיד שהיולדת היא במרכז. 
"סבלנות היא מילת מפתח בחדר הלידה. חוויית 
הלידה היא מאוד משמעותית, ואם אין סבלנות 
מחמיצים אותה. לעתים, מגיעות אלינו יולדות 

מאת אהובה פרידמן

ברוכים הבאים למקום שבו מתחיל הכול • חדר הלידה הוא חוליה קריטית במעגל החיים - 
ומשמעותי מאין כמוהו גם בחיי המרכז הרפואי וולפסון • אתם מוזמנים איתנו לביקור במקום 

המרגש ביותר בבית החולים • יצאנו לראות את הנולד

כל ההתחלות
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כדי לעבור חוויה מתקנת בלידה הנוכחית, אחרי 
שבעבר ילדו במקום אחר. הצוות שלנו רגיש 
מאוד לכל הניואנסים, ויודע גם לנצל את הרגעים 
המאוד מיוחדים שלאחר התרגשות הלידה, 
ממש בשעה הראשונה, כדי להדריך את הזוג 

בנושא ההנקה".
אפשרויות הלידה כיום מגוונות מאוד, וצוות 
חדר לידה מבצע פעילויות מקצועיות רבות 
)ראו מסגרת(. חלק מכך הם קורסי הכנה ללידה 
בהנחיית מיילדות מנוסות כמו נורית נוסרי, דינה 
אורן ואירנה פלטניק. המיילדות שלנו, השותפות 
לארגון הארצי של המיילדות ופעילות בו, מהוות 
כתובת וסמכות מקצועית לכל עניין. "חשוב 
להיות אותנטית ואמינה", מדגישה נורית, "אנו 
תמיד עם ראש פתוח ותמיד קשובים ליולדת". 
פעילות מוצלחת אחרת היא "הפנינג היריוני", 
ימי עיון הכוללים הרצאות של בכירי מערך 
המיילדות שלנו - פרופ' גולן, פרופ' סדן, פרופ' 
לוריא, ד"ר מלינגר וד"ר קובו, צוות מיילדות ועוד.  

מגוון אמונות ותרבויות
בצד הרופאים המיילדים כולל הצוות 11 מיילדות 
 ,MA סגנית בעלת תואר ,BA בעלות תואר
חמש מיילדות מוסמכות, עוד ארבע בקורס 
מיילדות ושלוש לפני קורס, כולן בניהולה של 
האחות האחראית קרולינה בינדר. מסייעות 
לצוות שבע כוחות עזר, מרביתן לאחר קורס של 
כוח עזר מיומן. בכניסה לחדר לידה יושבות שבע 
פקידות קבלה המאיישות עמדה זו בתורנות של 
24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. "אנו 
עושות מיון ראשוני ומכריזות על כל יולדת 
שמגיעה", אומרת אורלי מאיר. היא וחברותיה 
הן הפנים הראשונות של חדר לידה, אלו היוצרות את הקשר 
עם היולדות ומלוויהן ומנווטות אותם לכיוון המיילדות. "אנו 
מנפיקות מדבקות זיהוי, שולחות בדיקות וגם משגיחות באמצעות 

טלוויזיה במעגל סגור על שלומו של השומר בשער", אומרת 
אורלי בחיוך. אוכלוסיית היולדות המגיעה לוולפסון מגוונת 
מאוד: הן באות מיפו, מדרום תל אביב ומרכזה, מחולון ומבת 
ים, מנס ציונה ומאשדוד; נשים חילוניות, דתיות וחרדיות, בנות 
דתות שונות וממגוון אמונות ותרבויות, בכלל זה גם עובדות 
זרות. מן המיילדת נדרשת אפוא רגישות רבה, פתיחות והבנה 
למאפייני תרבות ייחודיים. ובכלל, העין של הצוות פקוחה תמיד. 
"אנו מאפשרים כניסה של שני מלווים על פי בחירת היולדת", 
מדגישה צביה, "תהליך הלידה מאוד אינטימי וטעון רגשית, 
לכן יש לבחור בקפידה רבה את המלווים תוך רגישות שלנו, 
המיילדות, למתרחש ולדינמיקות המתפתחות". שומרים תמיד 
בקפדנות על פרטיותה של היולדת, כאשר היחס האישי וטובת 
היולדת והיילוד הם מעל הכול. המצוינות הטיפולית הזאת נתמכת 
במערכת מחשוב מתקדמת לשליטה ובקרה, שליבה מצוי בעמדת 
תחנת המיילדות ובאמצעותה ניתן לשלוט בנעשה בחדרי הלידה 
בו-זמנית ובכל רגע נתון. "המדיניות שלנו, המיילדות, היא שיתוף 
הזוג בכל התהליך", מסכמת צביה כייאב, "עבורנו, רגע מכונן 
הוא לראות בעל קשוח דומע למראה את הרך הנולד. זה בכל 

פעם ממיס לנו את הלב מחדש..."

לידה עשר
10 מונחים שכדאי לדעת מהעולם המקצועי 

של חדרי הלידה בוולפסון

"תהליך הלידה מאוד אינטימי וטעון 
רגשית. לכן יש לבחור את המלווים 
בקפידה וברגישות, ולשים לב היטב 
למתרחש ולדינמיקות המתפתחות"
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אפידורל  התמודדות עם כאב היא 
נושא מרתק הממחיש הבדלים 
אוכלוסיות  בין  אנתרופולוגיים 
שונות. למרות המחסור ברופאים 
מרדימים, בראשות פרופ' עברון 
מקפידים בחדרי לידה על מרדים 
24 שעות ביממה, כך שניתן לקבל 
אפידורל בכל עת )ו-70% מהנשים 
 PCA-מנצלות זאת(. מכשיר ה
מאפשר ליולדת לקבוע בעצמה 
את מינון חומר ההרדמה, על פי 

עוצמת הכאב. 

ביות חלקי  אחרי לידה רגילה 
במיטת  כשעה  שוהה  היולדת 
קפדנית  השגחה  תוך  הלידה 
ולאחר  "שלה",  המיילדת  של 
בחדר  להשגחה  עוברת  מכן 
התאוששות לשעה נוספת. "ביות 
חלקי" )או "גמיש"( מתבצע משעה 
9:00 עד שעה 21:00 ומשמעותו 
שהאם יכולה להשאיר את היילוד 
בחזקתה ובחדרה בין השעות הללו 
באופן רציף או מקוטע, הכול על 

פי רצונה. 

נשים  ישנן  ייחודיות   בקשות 
המגיעות עם תוכנית לידה משלהן 
- בקשות ייחודיות כמו שהתינוק 
יונח עליהן מייד עם צאתו לאוויר 
העולם, שלא יבקעו להן את שק 
מי השפיר אלא "שהטבע יעשה 
את שלו", וכדומה. מאפשרים הכול, 

כל עוד המהלך תקין.

דם טבורי  בחדרי הלידה נמצאות 
גם אסתי עובדיה ויפי לוי ממד"א, 
שבעזרת המתנדבת רחל, מיילדת 
בדימוס, אמונות על איסוף דם 
טבורי לבנק הדם הציבורי. "מציעים 
לכל יולדת לתרום, בלי להכאיב 
ובלי לדקור וללא כל פגיעה באם 
או ביילוד. המנות מיועדות לכלל 

ילדי העולם". 

הפסקות היריון  אלו קורות יותר 
בשל הגילוי המוקדם יחסית של 
ייחודי  - אבחון  מוחיים  מומים 
ומסיבות סוציאליות  לוולפסון; 
מצבים  אלו  למשל(.  )אונס, 
המקשים על ההתמודדות הרגשית 

של הצוות. בוועדה להפסקת היריון 
יושבים פרופ' לוריא או פרופ' סדן, 

רופא ילדים ועובדת סוציאלית.

חיתוך חיץ  במהלך הלידה נמנעים 
באופן  אפיזיוטומיה  מביצוע 
דעת,  ומפעילים שיקול  רוטיני 
זאת בעקבות מחקר בנושא זה 
שנעשה בחדרי הלידה בוולפסון 

ופורסם בכנס ארצי.

יולדות בסיכון  יולדת בסיכון גבוה 
)צירים מוקדמים, יתר לחץ דם( 
מייצבים תחילה ורק אז מעבירים 
למחלקת אם ועובר. בכל חשד של 
סיבוכים מקצים מיילדת צמודה. 
רשימה  מגיעה  לחודש  אחת 
יולדות  ובה  הרווחה  משירותי 
 HIV בסיכון המוכרות בקהילה כמו
חיובי, חד הוריות, מחלות נפשיות, 
יילודים המיועדים לאימוץ, או 
יולדת משכבה סוציו-אקונומית 

נמוכה מאוד. 

לידות  ישנן  חסויות   לידות 
המוגדרות כך, בעיקר בקרב ילדות 
הבורחות מן הבית מחשש לחייהן. 
יולדות אלה חסויות מכל הבחינות 
)גם על גבי המדבקות( ולא ניתן 

למסור כל מידע אודותן.

לידה טבעית  נעשית ללא משככי 
כאבים. היולדת אינה מחוברת 
באופן רציף למוניטור, אך מצויה 
בקשר תמידי עם מיילדת. ניתן 
ג'ימבורי  בכדור  להשתמש 
ה"מרחיק" את זמן מתן זריקת 

האפידורל בשלב הלטנטי.

עלייה  קיימת  קיסרי   ניתוח 
הקיסריים  הניתוחים  בשיעור 
בשל שיתוף היולדת )בייחוד אם 
עברה כבר ניתוח כזה בעבר(, או 
בשל מצב של ריבוי עוברים, עובר 
במצג עכוז ועוד. לא כל בקשה 
לניתוח קיסרי ללא הוראה רפואית 
נענית בחיוב - כל מצב נידון לגופו. 
פעמיים בשבוע מבצעים ניתוחים 
קיסריים אלקטיביים בשיתוף צוות 
חדרי ניתוח ורופא ילדים המגיע 

מהפגייה.



סלב במיון: 
איתן אורבך בוולפסון

"במהלך משימה מיוחדת של גברברי 'הדור 
הבא 24/7' נפצע איתן אורבך בידו והוא 

כעת מועבר לבית החולים 'וולפסון' - עדיין 
לא ידוע אם יגיע לשידור הערב", זעקה 

הידיעה באתר וואלה. אצל איתן, תודה לאל, 
הכול בסדר - ואנחנו קיבלנו כותרת...

רופאי וולפסון בעקבות
אסתר מטנזניה

חצי שנה אחרי שהצילו את חייה של היתומה 
בת התשע בניתוח מסובך, יצאו חברי הצוות 

הרפואי של ביה"ח וולפסון למדינה שבאפריקה 
כדי לגלות מה עלה בגורל הילדה ששבה 

למולדתה והשתקמה. המפגש סוחט הדמעות 
סוקר בכתבה מרגשת ב"אולפן שישי".

על און גברי ואירוע מוחי
בוולפסון הוחל במחקר לבדיקת השפעות התרופה 
סיאליס על גברים שעברו אירוע מוחי. התקשורת 
לנו לאתר משתתפים  ולעזור  לדווח,  שמחה 

במחקר...

ידיעות חולון, ספטמבר 2011

לעובדי וולפסון היקרים,
הרבעון האחרון של 2011 
זימן לנו לא מעט אירועים 
משמחים ו"יוצרי כותרות" 
יו"ר  של  בביקור  החל   -
לבני,  ציפי  האופוזיציה 
דרך ערב גאלה בתיאטרון 
הקאמרי ועד לביקור רשמי 
אדית  ליידי  של  הנין  של 
וולפסון. בהמשך, תרגיל המדמה לחימה כימית 
בשיתוף עם פיקוד העורף והמשטרה, צילומי 
סרט תדמית חדש וגם טקס צבעוני לציון 
תרומת עמודי אינפוזיה מעוצבים למחלקת 
הילדים. זאת ועוד: קיימנו טקס הצדעה לעובדים 
המצטיינים, הזמנו את מטופלי מרפאת הסוכרת 
למופע בישול חווייתי ואירחנו במחלקה לטיפול 

נמרץ ילדים את נשיא "רוטרי" העולמי. 
בהמשך נפלה בחלקנו זכות גדולה עם זכיית 
הפגייה בפרס הארצי לאיכות ומצוינות, שמחנו 
ביחד עם עמותת "הצל ליבו של ילד" על 
מדשאת מעונם החדש בחולון, ובהחלט יצרנו 
כותרות. אחד מרגעי השיא התקשורתיים שלנו 
ברבעון הזה היה הפרסום הנרחב סביב תינוק 
שניצל בוולפסון מהרעלת מים, הודות לטיפול 
המסור של פרופ' אילן דלאל וצוותו. כתבה 
בנושא פורסמה על גבי עמוד שלם בידיעות 

אחרונות, והיא מוצגת לפניכם במדור זה.
לעוד רבעונים מלאי פעילות,

שלכם,
מיכל ויינשל שיינמן
דוברת ביה"ח

חדשות ערוץ 2, 28.10.11 וואלה סלבס, 21.8.11

בבן
CD

מוurלאחרגבריםדרושים
תפקודלביןהסיניהתפקודלשיפורתרופהנטילתכץהקשראתלבדוקמבקש״וולפסוףחוליםבביתמחקר

במוחם"פוגעתהתרופהנטילתאםיידעוכמחקרחלקשייקחו"גבריםמוחישבץשעברוגבריםשלהמוח

m^ ■m •^m ,„_„ mm
HM7שנץ?מקבלנקרבהלחחיהתפקודלבץהתרופהנטילתידיעלהאוןהגברתביקשר"מצא

שמטרתוהנוירולוגיה,בתחוםחדשמחקר

המסייעתתרופההשפעתביןהקשראתלבחון
בקרבהמוחתפקודלביןהגברי,האוןבהגברת

בשבו־לדרךייצאמוחי,שבץשעברוגברים

עות
$TS1$בשבועות$TS1$

$DN2$בשבועות$DN2$.המה־מנהלמוביליםהמחקראתהקרובים

לקה
$TS1$המהלקה$TS1$

$DN2$המהלקה$DN2$פרופ׳"וולפסון״,חוליםבביתהנוירולוגית
גרעיניתלרפואההמכוןומנהללמפל,יאיר
לורברבוים.מוטיפרופ׳החולים,בבית

בעבר,הפרופסוריםשנישערכובמחקרים
הג־האוןלחיווקאחרתתרופהנטילתכינמצא

ברי

$TS1$הגברי$TS1$

$DN2$הגברי$DN2$שעברוגבריםבקרבהמוחבתפקודפוגעת

שמט־זהה,למחקרנערכיםהםכעתמוחי.שבץ
רתו

$TS1$שמטרתו$TS1$
$DN2$שמטרתו$DN2$נוס־בתרופההשימושכיןהקשראתלבחון
פת

$TS1$נוספת$TS1$
$DN2$נוספת$DN2$פגיעהלביןהגבריהאוןלהגברתהמסייעת

אשרהאיזורלתושביקוראיםהםהמוח.בתפקוד

החרש.במחקרחלקלקחתמוחי,שבץעברו

]לוות״״תופעות
להגב־תרופותשלפיהןעדויות״קיימות

רת
$TS1$להגברת$TS1$

$DN2$להגברת$DN2$כגוןנלוותלתופעותגורמותהגבריהאון
שרףמורןלרשוםשלאמעדיפיםרופאיםולכןמיגרנה,

למפלפרופ׳הסבירלבבי״,אירועלאחראותן
״ממחקרזה.תחוםולחקורלהמשיךמניעיואת

אתבושבחנומספר,חודשיםלפנישערכנו

המוחתפקודעלהאוןלהגברתתרופההשפעת

בקרבכיעלהמוחי,שבץשעברוגבריםשל

בתפ־שינוהיהלאשבץעברושלאמטופלים
קוד

$TS1$בתפקוד$TS1$
$DN2$בתפקוד$DN2$,שבץשעברומטופליםכקרבואילוהמוח

הק־באיזור־םהדםבזרימתירידהנמדדהמוחי,

שורים

$TS1$הקשורים$TS1$

$DN2$הקשורים$DN2$לחקורהחלטנוזומסיבההמוחי.לאירוע
במטרהמקבילה,בתרופההשימושהשפעתאת

חוואשרגבריםשלרחבהאוכלוסייהעללהקל
המין.חייבהפסקתמעונייניםואינםמוחי,שבץ

המאפשרמתקדם,מוחמיפוי״באמצעות

יוכ־שונים,באיזוריםהדםזרימתאתלמדוד

לו
$TS1$יוכלו$TS1$

$DN2$יוכלו$DN2$כברלדעתבמחקרחלקיקחואשרגברים

פו־התרופהנטילתאםהראשוןהמפגשלאחר

שלהם״.המוחבתפקודגעת

שרףמורן

להקל""המטרה:למפל.פרופ'חוקררברבוים.פרופ

ידיעות אחרונות, 24.8.11

אחת משלנו
במוסף "24 שעות" של ידיעות אחרונות, 

במדור "אנשים עובדים", התארחה פאני טל, 
אחות בוולפסון מזה 33 שנה, לשיחה אישית 

קצרה על עצמה, על העבודה ועל המצב.
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היולדת משכם 
נולדה מחדש

לאחר לידת תאומים טראומטית 
בשכם, חייה של יולדת בת 

18 ניצלו הודות לטיפול חירום 
בחדר הניתוח בוולפסון. 

המקרה המיוחד סוקר בהרחבה 
בתקשורת הארצית והמקומית.

יסמין לא מוותרת
יסמין, מטופלת במרפאת מג"ן בוולפסון, 
מצליחה לנהל חיים מלאים למרות התסמונת 
המטבולית הנדירה שממנה היא סובלת. 
מסיימת תואר ראשון  היא  בימים אלה 
זוגית עם בחור  יחסים  ומנהלת מערכת 
תועד  ההשראה  מעורר  סיפורה  בריא. 

בכתבה במגזין "מנטה".

תופעה מדאיגה:
ילדים שתויים

עשרות ילדים בני 14-12 מגיעים מדי שנה לחדר המיון 
בוולפסון כשהם שתויים, לעתים עד אובדן ההכרה. מנהל 

מיון הילדים, פרופ' אילן דלאל, מספר למדור המקומי 
ב-mynet( ynet שפלה( על העלייה בחשיפה לאלכוהול 

בגיל צעיר, שגדלה בעשור האחרון ב-50 אחוז.

״יבי-הי״י/^לתהוןנחאשמוגרבי־קובניזיוה
ש!ל|לדעתכדאי
שרציתםמהנל

ניתוחילדעת
קיבהקיצוד

קי־לניתוחזקוקיםאתםהאם

צור

$TS1$קיצור$TS1$

$DN2$קיצור$DN2$?ביוםהתשובותכלקיבה

שי־בריאטרייםלניתוחיםעיון

תקיים

$TS1$שיתקיים$TS1$

$DN2$שיתקיים$DN2$וולפסוןהרפואיבמרכז
בשעותביולי,29שישי,ביום

יוםבמסגרת03:80-00:21

ביתשלמומחיםיסבירוהעיון

קיצורניתוחיהםמההחולים

ומימתבצעיםהםכיצדקיבה,

עודהמתאימים.המועמדיםהם
הירי־שבובאופןהמומחיםידונו

דה

$TS1$הירידה$TS1$

$DN2$הירידה$DN2$עללטובהמשפיעהבמשקל
תזו־ומהיבגוף,הפוכרמדדי

נה

$TS1$תזונה$TS1$

$DN2$תזונה$DN2$.העיוןליוםהכניסהמאוזנת
בהרשמהומותניתתשלום,ללא

2938205-30בטלפון:מראש

ישראל היום, 21.7.11

LOCAL - הפורטל המקומי הגדול בישראל, 10.8.11

ניתוחים בריאטריים:
מדברים על זה

בעקבות ההצלחה של המרכז לניתוחים 
בריאטריים )ניתוחי קיצור קיבה( בוולפסון, 

ובעקבות הפניות הרבות לאנשי הצוות, הוחלט 
לקיים יום עיון למועמדים לניתוחים אלו. העיתון 

הנפוץ ביותר בארץ )לפי סקר TGI האחרון( בחר 
לספר על כך לטובת קהל הקוראים.

הרעלת מים - סיפור 
שמחזיק מים

ההורים הישקו את התינוק יותר מדי 
והוא הובהל לוולפסון במצב קשה, 

כשהוא סובל מהרעלת מים. הסיפור 
היכה גלים בתקשורת, זכה לכתבת 

עמוד בידיעות אחרונות ולסיקור נרחב 
בעיתונות המודפסת והאלקטרונית.

l111i[-^^Mi-!l!Jll

כמעטהמים
אתהרגו

התינוק
תינוקבשתייהלהפריזכדאילאבצלנמצאהילדאםאבלבחוץ,ולחשחםנכון

ואושפזיתרשתייתבגללכפרכוסיםלקהמדייותרלודאגושהוריושנהבן
הביתהשוחררואתמולהתאוששבבית־החוליםימיםכמהלאחרקשהבמצב

אורןרבידתורגמןמאיר אורןורבידתורגמןמאיר

אךמים,מספיקלשתותלתינוקלתתחשוב

בןתינו?להפריז.לאגםמידהבאותההשוב

הגדולהמיםבבמותאותוהשקושהוריושנה
ומח־צמאשהיהמשוםמהנדרש,שלושהפי

שש

$TS1$ומחשש$TS1$

$DN2$ומחשש$DN2$מלווהמיםבהרעלתלקהמהחום,שיתייבש
טיפוללאחרקשה.במצבואושפזבפרבוסימ
לביתו.שוחררואתמולהתאושש
לבית־החוליםימיםכמהלפניהובאהתינוק
מפר־סובלכשהואהוריוידיעלבחולוןוולפסון

כוסים.

$TS1$.מפרכוסים$TS1$

$DN2$.מפרכוסים$DN2$מידהעריכווהרופאיםקשה,הוגדרמצבו

שתייה.עודףבעקבותמיםבהרעלתלקההואכי

שנ־רםבדיקתזו:הערכההתאמתהקצרזמןבתוך

ערכה
$TS1$שנערכה$TS1$

$DN2$שנערכה$DN2$הוריובפנישהוצגושאלותוכמהלתינוק

כמותיוםבכללשתותנהגשהואכךעלהצביעו

שלשגופוממהשלושהפימיםליטריםשנישל
בימיםגםדורש,קילו(12ובמשקלובגילותינוק

מזוןצרךהואמיםעלנוסףקיץ.שלאלהחמים

נוזלים.המכיל
מו־בכמויותמיםשתייתכימסביריםהרופאים

פרזות

$TS1$מופרזות$TS1$

$DN2$מופרזות$DN2$ברםהנתרןכמותלדילולגורמתשכאלה

במוח.לבצקתמובילהובכך

וולפסון,בבית־החוליםילדיםמיוןחררמנהל
הגיע״התינוקאתמול:סיפררלאל,אילןפרופ׳
כמהלוביצענומידפרכוס.שלבמצבאלינו

בדמוהנתרןמרכיבכינמצאשבמהלכןבדיקות

זאת,עםהבסיסית.לרמהמתחתהרבהמאור,נמוך

הואכינמצאלתינוקשערכנונוספותמבדיקות

ניהלנוכאשרכלשהי.רפואיתמבעיהסובלאינו
לש־נוהגהתינוקכילנונודעההוריםעםשיחה
תות

$TS1$לשתות$TS1$
$DN2$לשתות$DN2$לגילוביחסמיםשלמאודגדולותכמויות

אתהשקוכילרופאיםהסבירוההוריםולמשקלו״.

מים.וביקשצמאהזמןכלהיהשהואמשוםבנם

במדי־תינוקשלפיה״חשיבההתריע:הרופא

נה

$TS1$במדינה$TS1$

$DN2$במדינה$DN2$מחירובכלהרבהלשתותחייבשלנוכמוחמה

לתינוקלהציעישחייו.אתלסכןלעיתיםעלולה
יביעלאהואואםממותקים,בלתימיםלשתות
לכך״.זקוקאינושגופוכנראהעניין

בוול־ילדיםאנדוקרינולוגיתלנדאו,זוהרד׳׳ר
פסון
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שנתיים

$TS1$שנהשנתיים$TS1$

$DN2$שנהשנתיים$DN2$לי־עדלשתותמומלץצלבתנאישנמצא
טר

$TS1$ליטר$TS1$
$DN2$ליטר$DN2$כמובמזוןהנמהליםאלה)כוללביוםמיםוחצי

אםהצורך;לפייותר,לשתותישבשמשמרקים(.

שהתינוקמאורייתכןבשתןספוגהזמןכלהחיתול

אולתינוקלתתמומלץלאהמידה;עליתרשותה

כתחליףאומרגיעכצעצועשתייהבקבוקלילד
יתר.לשתייתלגרוםעלולשזהמשוםלמוצץ,

ערלשתותמומלץמבוגר:ובגילשנתייםמגיל
ולהוסיףרגילים,בתנאיםביוםמיםליטריםשני

אםקשים,ולחותחוםבתנאישוהיםאםלכמות

מסו־סובליםכאשראוגופניתפעילותמבצעים

כרת

$TS1$מסוכרת$TS1$

$DN2$מסוכרת$DN2$בעייפות,מתבטאתמיםהרעלתמאוזנת;לא
ובמקריםשריריםבהתכווצותאושריריםבחולשת

ובהיעדרהכרה,אובדןעדכפרכוסיםקיצוניים
היאבמיםהמומלצתהנתרןכמותמוות;טיפול

חלקלהספיק.אמוריםברזמילליטר.מ״ג50כ־
לבלשיםוישבנתרן,דליםהםהמינרלייםמהמים
נמרצתגופניתבפעילותהעוסקיםלידיעתלכך;

הצביעבוסטוןמרתוןרציבקרבשנערךמחקר
יתרשתייתבשלקשהמיםבהרעלתלקושחלקם

המרוץ.במהלך

השקוכיהקבירזההורים

היהשהוא73בנםאת

מים,וביקשצמאהזמןכל

מזהירים:רופאיםאבל

מופרזותבכמויותשתייה

הנתרןכמותלדילולגורמת

במוחלבצקתומובילהבדם

ילדיםמיוךחדרמנהל
הגיע"התינוקבוולפסוך:

כשניהלנופרכוס.שלבמצב
לנונודעההודיםlitשיחה
כמויותלשתותנוהגשהוא

מיםשלמאודגדולות

ולמשקלו"לגילוביחס

־מנאיך
מיםהרוולת

צל:בתנאישנה־שנתיים,בגיל
ביוםמיםוחציליטרעד

לשתותרוצהלאהתינוקאם
לנוזליםזקוקלאשגופוכנראה

ייתכןהזמן?כלספוגהחיתול

מדייותרשותהשהתינוק

לתתלאיתר:לשתייתמחשש
למוצץכתחליףשתייהבקבוק

אםלזיהוי.קשהמיםהרעלת

לרופא-לפנותברעחשהילד

ביום,ליטרעדשנתיים:מגיל

חוםבתנאישוהיםאםאלא

בכמותמאוזניםמיםלשתות

לליטר(מ״ג50)כ־הנתרן

ידיעות אחרונות, 23.8.11

מעריב עסקים, 17.11.11

 29.9.11 ,Ynet

לאהובלכתוב,ללמוד,
בעולם.אנשיםלחמישהרקשישמטבוליתנתמתבלת10יערימוךא

אקדמיתואראלהבימיםמסיימתאךגלגלים,לכיסאמרותקתעיוורת,כמעטהיא

בריאבחורעםזוגיתוםירומערכתומנהלת

מאוחרמעטלישוןיערייסמין־אורהלכהלילהאותו■■

ולמחרתחצות,עלהצביעוהשעוןמחוגיבגילה.לנערה
בתאזהייתההיאהספר.לביתלקוםעליההיהבבוקר

לאחרקצרשזמןאלאלכאורה.ובריאהרגילהילדהג,^—
התעוררוהוריההכרתה.אתואיבדהפרכסהעיניה,אתשעצמה

טיפולניידתוהזעיקובבהילותאליהרצומחדרה,שבקעמהרעש
לאמסביבהדברשוםהחולים,בביתכשהתעוררהלמחרת,נמרץ.
כששאלהבדאגה.עליהשנחואמה,שלעיניהלמעטמוכר,היה
לבכותהחלהיסמיןאמש.ההתרחשותעלהאםסיפרההיא,היכן
הרף.ללא

וההכחשההחשד

כיתתה,בניעםרגלילטיוליצאההיאכןלפניחודשיםשלושה

סדרתצעדים.מספרבכלומעדהמשקלשיוויאיבדההיאבמהלכו

היאגםדבר.העלתהלאזאתאפיזודהבעקבותשעשתהבדיקות

קיבוצניקיםמסד,הקהילתיהיישובתושבימשפחתה,בניוגם

בדבר.חשדולאחקוק,מקיבוץלשעבר

שלנוסףהתקףלאחרשובאושפזההיאמכןלאחרשבועותכמה

mriסי.טי.דם,)בדיקותלהשערכונוספותבדיקותפרכוסים.

נוירולוגית.במחלהשמדוברהחשדאתהעלוא.ק.ג(שינה,מעבדת

״כתםהרופאים:הערכתאתאיששmriמבדיקתשהתקבלממצא

הבדיקה.מפענחידיעלנכתבהבזליים״,בגרעיניםלבן

רציתילאימיםובאותםסיניתלינשמעהזה״המשפטיסמין:

מאחוריו.עומדקשהשמשהוידעתיתוכיבתוךאותו.לישיבהירו

הייתיאלישניגשפעםבכלאךכך,עלאיתילדברניסהאבא

בחדר״.ומסתגרתבבכימתייפחתאוזניי,אתאוטמת

שלקתהחשדושרופאיהיודעתהייתהאולילוהקשיבהאילו
סובלתשהיאיותר,פשוטותבמיליםאומיטוכונדריאלית,במחלה

התא.שלהאנרגיהספקבתפקודמהפרעה

חשוכהבמנהרה

לביתה,שוחררהיסמיןמשמעית.חדאבחנהסיפקולאהממצאים
התקפיאתלבלוםהשאר,ביןשנועד,טיפולמקבלתכשהיא

התיאבון.לאיבודלהגרמהשקיבלהשהתרופהאלאהפרכוסים.

קילוגרם42שקלהכך)גםבמשקלהלרדתעקביבאופןהחלההיא

גםהזמןעםומעייפות.קשהמחולשהסבלהמכךוכתוצאהבלבד(,

ונחלשה.הלכהראייתה
המתמחהוולפסון,הרפואיבמרכזאושפזההיאהשלישיתבפעם

תוצאותמיטוכונדריאליות.מחלותשלובטיפולבאבחון

אתסופיתפיזרוהשמאליתירכהבשרירשבוצעההביופסיה

פומןשירזאייתכהן־טרקלמדר

מנטה, 4.9.11

ביקור הנשיא
נשיא ארגון "רוטרי" העולמי 
ביקר במחלקה לטיפול נמרץ 

בוולפסון. הביקור סוקר 
בתקשורת ובין השאר גם 

במדור "הסיטי" במוסף "עסקים" 
של מעריב.
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אין ספק: כיום, יותר מתמיד, כיף, נעים וטעים 
להגיע לחדר האוכל. מצוידות במגש ובסכו"ם 
הדלפקים  מאחורי  עומד  מי  לגלות  יצאנו 
המוכספים ומי אחראי למסועים שמעלימים 
לנו את הצלחות מאחורי החלון הסודי. בקיצור, 
להיכנס בפעם הראשונה אל מאחורי הקלעים 
של מטבח וולפסון. בדרך אנחנו "מקטרות" 
קצת איך הגוף שלנו מתאים עצמו לשעה 
הזויה שכזאת )"מי אוכל בבית ב-12?!"( ואיך 
אנו מתורגלים לחזור לעבודה אחרי האוכל בלי 
סיאסטה )"חייבים לארגן לנו פינות מנוחה"...( 

האמת שאלו הן הטענות היחידות שאפשר 
להפנות כיום לצוות המטבח. לאחרונה עבר 
המטבח שינוי גדול, ורק לטובה. מנהל המטבח 
החדש הוא זיו דורון, בוגר תדמור ובעל ניסיון רב 
במלונאות ובקייטרינג מוסדי לחברות הייטק. זיו 
מוביל כיום שינוי לוגיסטי משמעותי. בניהולו מצוי 
המטבח בתהליכי מחשוב, המביאים להתייעלות 

ולשינויי תפיסה. תפריטים ממוחשבים מועברים 
מדי שבוע למחלקות; הזמנת מזון, תמחור וניהול 
תקציב נעשים באמצעים מתקדמים. המטבח 
שודרג, נרכשו והוחלפו כלים, ציוד חדש נרכש. 
"הטכנולוגיה תרמה לייעול, לשינויים בהרכב 

מאת דליה המאירי
      ורינת הירש

והצבתו  האדם  כוח 
השונים,  בתפקידים 
בריא  אוכל  ולבישול 
ודיאטתי יותר, כמו אידוי 
במקום טיגון", מסביר 
נקט  בניצוחו,  זיו.  לנו 
ביוזמה  צוות המטבח 
מעניינת למען הגדלת 
תקציב המטבח, ופתח 
שירות קייטרינג ברמה 
גבוהה עבור אירועים 
הנערכים בבית החולים. 
לזיו חשוב להעביר את 
המסר: "אנו רק בתחילת 

הדרך".
דיברנו על שדרוגים ושינויים? קחו לדוגמה את 
אבי קקון, כיום שף ראשי במטבח. אבי למד 
בתדמור ועבד במועדון הים התיכון באשקלון 
ובמלונות אחרים. הכנת אוכל לחולים באה 
אצלו מאהבת האדם והנתינה. "המאושפז הוא 
הלקוח", הוא אומר, "חשוב לי לעשות לחולים 
שלנו תיאבון ולגרום להם גם לחוויה אסתטית".

הצוות צועד על קיבתו
אנו ממשיכות במסדרון הארוך, ובסופו מתגלית 
לפנינו ממלכה שלמה. ריחות של קינמון וסוכר 
לצד אדים של שמן וניחוחות תבשיל צלי ובצל 
מטוגן. 41 עובדים )ורק שש נשים - מי אמר 
שמקום האישה במטבח?!( טורחים שהצוות 
יצעד על קיבתו, וגם יצא מחדר האוכל עם 
חיוך על הפנים. הם עובדים במשמרות כל 
היממה, חלקם טבחים מדופלמים, חלקם בדרך 
לקורס טבחות וחלקם עברו הכשרה תוך כדי 
עבודה. תופתעו לדעת 
שחלק מהם היו בעברם 
שרטטים,  מוסיקאים, 
עובדי ניקיון וחקלאים. 
ראוי  מטבח  בכל  כמו 
גם  לנו  יש  לשמו, 
קונדיטור. כן, כזה עם 
הכובע על הראש. זהו 
יהודה סדרינס, 16 שנים במקצוע, שהקונדיטוריה 
בראשותו אופה מדי יום עוגות ועוגיות מתוקות 

ומלוחות. 
אנו נכנסות לתוך המטבח וצועדות על "מסלול 
הפרודוקטים" - באותה דרך שעושים מצרכי 

המזון המגיעים למטבח. בחדר קטן יושבים 
סיליה באומן והעוזר שלה, בועז צמח. סיליה 
היא זו האחראית על הרכש, מחסני המזון, 
קנייינות, הזמנות בפועל, ומהווה חוליה מקשרת 
התחנה  ולספקים.  לאפסנאות  המטבח  בין 
הראשונה היא קבלת הסחורה ממחסן המזון. 
הירקות, למשל, נכנסים לפינת ירקות ועוברים 
בה שטיפה, השריה וניקוי בחומר מיוחד לפני 
החיתוך והעיבוד לסלטים. עיקר עבודת צוות 
המטבח הוא הכנת האוכל למאושפזים ושינועו 
למחלקות. סרט חלוקת האוכל פועל שלוש 
פעמים ביום בניצוחה של אטרי דזנדחשוילי, 
העובדת במערכת הבריאות כ-30 שנה. אטרי 
ממונה על קו הבדיקה הסופית של האוכל היוצא 
מהמטבח - בקרת איכות אחרונה אחרי אישורו 
הסופי של סגן השף, יעקב דינור. "אנו בודקים 
כמובן גם את הניראות של המזון - האסתטיקה 

חשובה לא פחות", אטרי מדגישה.
אנחנו ממשיכות אל האולם הראשי עם הסירים 
הענקיים וחולפות ליד פינת הדיאטה והתפריטים 
המיוחדים. "הכנת מזונות להאכלה על ידי זונדה, 
שימוש בבלנדרים, תוספי מזון ומסמיכים שונים", 
מבהירה לנו מדינה חדד, האחראית על נושא 
הדבקת  כמו  נוספים,  תחומים  על  וגם  זה 
מדבקות תקיפות ואיכות על מנות שיוצאות 
למחלקות. "האוכל של החולים שונה מהאוכל 
של הפרסונל - הוא מותאם לצרכים התזונתיים 
של המאושפזים, פחות מתובל ומאוזן לפי 
עקרונות התזונה הנכונה", מסבירות לנו איילה 
אור, דיאטנית המטבח, ובתיה שליו, מנהלת 

מערך הדיאטה.
במסדרון צד את עינינו שילוט המפנה למטבח 
החלב. מטבח זה, באחריותה של ציפי גפני,  אינו 
קשור למטבח הגדול אלא בקשרי אספקה בלבד. 
המזון שמוכן בו מסופק למחלקות הילדים, טיפול 
נמרץ ילדים ופגייה. את המטבח הזה מפעילות 
לסירוגין אורה, מרינה, אורית וטלי, כוחות העזר 

המסורות של מחלקות הילדים.

מדים חדשים ומוטיבציה
צוות המטבח אחראי גם על הפעלת חדר האוכל 
הקטן. חדר האוכל של הפרסונל וחדר האירועים 
מנוהלים על ידי יפה גינדל בעזרתו של אלכס 
בלינדרמן, תחת ניצוחו של השף האחראי, אליהו 
בדלוב. תחום אחריות נוסף של המטבח הוא 
דאגה לארוחות תורני המשמרות, וזאת בניצוחו 

דרך האוכל
12 בצהריים. נחילים של אנשים בחלוקים לבנים ובמדים בשלל צבעים 

נעים לעבר המסדרון המרכזי, זוגות, קבוצות ובודדים, מגיעים למפגש 
היומי. תיאומים אחרונים בסלולרי, "ניפגש ליד השעון" - לא השעון ביפו 

אלא שעון החתמת שוברי הארוחות. על טעם וריח אין להתווכח, כבר 
אמרו חכמים, אבל הרוב קובע: כ-600 אנשי צוות ומתנדבים מגיעים מדי 

יום לחדר האוכל ונהנים מחוויה משודרגת לעין ולחיך

41 עובדים בצוות - טבחים מדופלמים, 
תלמידי קורס טבחות וכאלה שהוכשרו תוך 

כדי עבודה. חלקם היו בעברם מוסיקאים, 
שרטטים, עובדי ניקיון וחקלאים
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של אחראי המחלקה, שלווה קריכלי, מעל ל-30 שנה במערכת.
סוג האוכל, כמותו והמגוון במטבח נקבעים לפי פרמטרים שונים, ביניהם 
ירקות ופירות עונתיים, מגבלות התקציב, חגים ואירועים מיוחדים. לפני 
חג הפסח, למשל, המטבח פשוט מתהפך: מבצעים צחצוח כללי, מבריקים 

את הכלים, רוכשים סחורה חדשה, מחליפים את המחסנים, משתמשים 
בכלי הגשה חדשים או שאוכלים בכלים חד פעמיים. מפורים כבר עובדים 
לקראת פסח בהשגחת רב בית החולים ובניצוחו של איגור רוזנברג, ראש 
צוות ומנהל תפעול בפועל, אשר ידו בכול והכול בידיו. איגור הוא בעל 
ותק של כ-15 שנה בתפקיד וגם ממלא מקום של סגן המנהל, יהודה בכר. 
יהודה, עם הפנים המחייכות ועם ותק של כ-40 שנה בוולפסון, מכיר את 
המערכת לפני ולפנים, ותמונתו אף מתנוססת על חוברת הפתיחה של בית 
החולים משנת 1980. כשאנו אומרים מטבח וולפסון אנו אומרים יהודה 

בכר, שעדיין מאושר ומחוייך להגיע מדי בוקר לעבודה.
עובדי המטבח גאים במדי הצוות החדשים והייחודיים שלהם, ובכלל חדורי 
מוטיבציה. אפשר לראות זאת אצלם בעיניים: העובדים הכלליים סיסאי 
פטנה ודניאל מדפו, העוסקים במלאכה היום-יומית הקשה של ניקיון 
ואחזקת המטבח. מוטי בן אבו, אחראי תפעול, כ-23 שנה במערכת - תמיד 
לויאלי ואכפתי. גניא צקול ובוריס קירקוי, אחראי מחלקה האמונים יום 
ביומו על הכנת הסלטים הטריים. ברתה סריקוב שיודעת הכול. בקיצור, 
כולם. המוטיבציה שלהם כל כך גבוהה, שחלקם לומדים קורסים בבישול 

במימונם הפרטי. קחו לדוגמה את אייל מולאו וחבריו לצוות מוקט אמברבור 
ומקסים פומיצ'ב, שיוצאים על חשבונם לקורס בישול בכדי לקדם מקצועית 
את עצמם ואת מקום עבודתם. "יש לנו צוות נפלא וזה הזמן להודות לכל 
אחת ואחד מהם", מסכם זיו, מנהל המטבח. הוא לא שוכח להזכיר גם את 
עזרתו של רב בית החולים, הרב ברקוביץ, שבעזרתו נקלט נאמן כשרות 
אשר סייע להדק את הפיקוח על הכשרות במטבח; ואת עבודתו של היועץ 
החיצוני שמסייע לכתוב נהלים חדשים ויוצר תוכנית בטיחות במטבח, 
לקראת יישום תוכנית האקרדיטציה בוולפסון. זיו מכיר את בית החולים 
מילדותו, ורואה זאת כזכות לשפר את פניו של המוסד בהיבט הקולינארי, 
הן עבור המאושפזים ועבור עבור הצוות הרפואי שעושה עבודת קודש. 
"החזון שלי הוא להגיע למטבח סופר-מודרני, עם המילה האחרונה בתחום 
הציוד והכלים, לבצע שינויים נדרשים במבנה המטבח וחדר האוכל ולהמשיך 
בהתמקצעות הצוות", הוא אומר, "השאיפה היא שהאוכל בוולפסון יהיה 

טוב לא פחות מאשר הטיפול הרפואי".

"החזון הוא להגיע למטבח סופר-מודרני 
ולהמשיך בהתמקצעות הצוות. השאיפה 

היא שהאוכל בוולפסון יהיה טוב לא פחות 
מאשר הטיפול הרפואי"
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בניצוחו של זיו, נקט הצוות ביוזמה מעניינת למען הגדלת 
תקציב המטבח, ופתח שירות קייטרינג ברמה גבוהה עבור 
אירועים הנערכים בבית החולים



מאת שושי פרידמן ומרק גלברג

אחת 
ויחידה

ד"ר בריסקמן יש רק אחת: הרופאה היחידה 
בתחומה בביה"ח וולפסון היא "יחידה של 
איש אחד" • כיועצת פסיכיאטרית בבית 

החולים היא מעניקה שירות ייעוץ פסיכיאטרי 
בבית חולים כללי )"ליאזון"( ועושה זאת 

במקצועיות מרשימה, וחשוב לא פחות - 
במסירות נפש • "הגוף והנפש אינם שתי 

מערכות המתפקדות בנפרד", היא אומרת, 
"הפרדה בין השניים היא החמצה של תובנה"
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בחזית הרפואה

וולפסון,  כשאומרים "פסיכיאטריה" בבי"ח 
מתכוונים לד"ר אירנה בריסקמן. הרופאה 
החולים התקבלה  בבית  בתחומה  היחידה 
לעבודה בשנת 2000 ומאז היא מעניקה בביה"ח 
וולפסון שירות ייעוץ פסיכיאטרי בבית חולים 
כללי )ליאזון( - ייעוץ השונה מזה הניתן בבית 
חולים לבריאות הנפש מול חולים פסיכיאטריים 

כרוניים. 
בביה"ח וולפסון ידוע שד"ר בריסקמן נענית 
תמיד ומהר לכל קריאה של ייעוץ, הן מצד 
כולם מכירים  והן מצד האחיות.  הרופאים 
עם  ויחד  ולבבית,  חייכנית  כרופאה  אותה 
זאת כמקצוענית מהשורה הראשונה. היא 
ילידת ברית המועצות לשעבר, דור שלישי 
 21 בת  לבת  ואם  נשואה  שואה,  לניצולי 
שהשתחררה לאחרונה מצה"ל. ד"ר בריסקמן 
מספרת שגדלה בבית חם ותומך עם אימא 
רופאה פסיכיאטרית. "זה השפיע בסופו של 
דבר על הבחירה שלי במקצוע הפסיכיאטריה", 
היא אומרת, "בתחילת הדרך דווקא רציתי 
להיות כימאית". בסיום לימודי הפסיכיאטריה 
וההתמחות עסקה ברפואה פסיכיאטרית כשש 
שנים, עד שבשנת 1990 עלתה לישראל עם 
כל משפחתה. את העלייה ארצה היא זוכרת 
כחוויה לא פשוטה: בארץ נדרשה לגשת למבחן 
רישוי לרפואה ונאלצה לעבור שוב התמחות 

מלאה בפסיכיאטריה בבי"ח אברבנאל.
מה כולל תפקידך בביה"ח וולפסון? 

לרופא  לסייע  "הייעוץ הפסיכיאטרי אמור 
בבית החולים לזהות טוב יותר את התחלואה 
המאושפז  המטופל  אצל  הפסיכיאטרית 
במחלקתו, ולדעת למיין אותה בצורה מיטבית. 
מדובר במצבים דיכאוניים, חרדה, הפרעות 
הקשורה  גופנית  )תופעה  סומטופורמיות 
לגורמים פסיכולוגיים(, דליריום )ירידה חריפה 

בתפקוד הקוגניטיבי מלווה בפלוקטואציות 
בהכרה(, דמנציה )התדרדרות פרוגרסיבית 
מצבים  והתנהגותי(,  קוגניטיבי  בתפקוד 
פסיכוטיים על רקע מחלה גופנית או בעקבות 
טיפול תרופתי. מצבים נוספים הם הפרעות 
התחזות )malingering, factitious(, הפרעות 

קונברסיביות, אובדנות ועוד".
אילו מטופלים את פוגשת בייעוצים שלך 

במחלקות השונות?
חולים  בבית  הפסיכיאטר  מתפקידי  "אחד 
כללי הוא לבדוק מאושפזים בעלי היסטוריה 
פסיכיאטרית קודמת ולהחליט על אופי הטיפול 
בהם בעת אשפוזם. בנוסף, פעמים רבות הטיפול 
שלי הוא טיפול סוציאלי, כמו למשל להומלסים 
המגיעים למלר"ד ולמחלקות. הם זקוקים לטיפול 
נפשי ולסידור מוסדי מתאים. קהל ספציפי 
נוסף הוא קשישים: לאחרונה סיימתי קורס 
בפסיכוגריאטריה ומאז אני עוסקת בכך בקהילה 
וגם כאן בביה"ח וולפסון, בין השאר בסידור 
מוסדי לקשישים מאושפזים ולתשושי נפש. 
סוג נוסף של מטופלים, שעבורם אני מתבקשת 
לתת ייעוץ, הם מטופלים המגיעים לבית החולים 
עם המשטרה או באמבולנס של מד"א על מנת 
שאאבחן האם יש צורך ל'הרעת אשפוז' - 
אשפוז כפוי. אני פונה לפסיכיאטר המחוזי, ועל 
פי החלטתו מתבצע או נמנע האשפוז הכפוי".

לכמה ייעוצים ביום את נקראת בביה"ח?
"ביום ממוצע יש כ-12 עד 15 בקשות לייעוצים. 
כל ייעוץ דורש לפעמים מספר ביקורים אצל 

החולה, על מנת שאוכל להחליט על אבחנה 
וטיפול".

את יחידה בתפקידך  בביה"ח בוולפסון. איך 
ההרגשה? האם את חשה שייכת?

"אני מרגישה כחלק בלתי נפרד מצוות ביה"ח 
וולפסון. אני מכירה את הרופאים והאחיות ואת 
כוחות העזר. לעתים קרובות, במסגרת הייעוץ 
אני משוחחת עם סקטורים שונים על מנת 
להגיע לאבחנה. חוץ מזה, יש כאן צוות של 
תורנים פסיכיאטרים שמחליף אותי במשמרות, 

בתורנויות ובחופשות".
ביותר  הקשים  המקרים  מהם  מבחינתך, 

לטיפול?
"את העומס הגדול ביותר מהווים המקרים 
האתיים, מקרים שבהם לרפואה אין פתרון. 
יש  תמיד  לא  מתמטיקה.  לא  זה  רפואה 
לפסיכיאטריה תשובה לכל שאלה. לכן, במטרה 
לעזור לחולה יש צורך להיות יצירתיים. לדוגמה, 
לחדר המיון בוולפסון הגיעה חולה לאחר ניסיון 
אובדני כשהיא בהכרה מעורפלת. יחד איתה 
הגיעה בתה, שסיפרה כי אימה השאירה מכתב 
התאבדות ובו היא מבקשת שלא יטפלו בה. 
החוקים בנושא של טיפול כפוי לא ברורים. 
במקרה הזה הייתי חייבת לקחת החלטה ולהיות 
יצירתית. הסברתי לבת שהיות והיא אינה 
אפוטרופסית חוקית של האם, קודם נציל את 
חייה ואחר כך נשאל אותה לדעתה. כשהאם 
התאוששה שוחחתי עימה והתברר שהיא 
בדיכאון משום שבעלה חלה מאוד, אבל היא 

הייעוץ הפסיכיאטרי אמור לסייע לרופא בבית החולים 
לזהות טוב יותר את התחלואה הפסיכיאטרית אצל המטופל 
המאושפז במחלקתו, ולדעת למיין אותה בצורה מיטבית
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מבתי הכלא בצרפת ועד מודל ה"ליאזון"
ד"ר בריסקמן סוקרת עבורנו בקצרה את התפתחות הייעוץ הפסיכיאטרי בבתי החולים כלליים 

)ליאזון( על רקע ההיסטוריה של הרפואה הפסיכיאטרית

הסכימה לקבל טיפול ועזרה. במקרה אחר קראו לי למיון לבדוק גבר 
פצוע דקירה שעמד בחדר המיון מדמם ומסרב לניתוח דחוף הנדרש 
במצבו. תוך שאני עומדת איתו בתוך שלולית הדם שלו, הסחתי את 
דעתו לשיחה על החיים והצלחתי להכניסו לחדר טיפולים. מכיוון שהחוק 
אינו 'שחור לבן' במקרים הללו, לדעתי חשוב קודם להציל חיים ואחר כך 

לטפל בדילמות האתיות והחוקיות".
מתי קשה במיוחד לאבחן את המטופל?

"לעתים קרובות אני נקראת לחולים מבולבלים. במקרים כאלו האבחנה 
לא תמיד פשוטה, וחשוב לא למהר איתה. צריך לשלול סיבות אורגניות. 
אבחנה מהירה לא בהכרח תעזור לחולה. לדוגמה, חולה המכור לאלכוהול 
היה מבולבל תקופה ארוכה. היה קשה להחליט על אופי הטיפול בו. 
המלצתי להמתין, עד שלבסוף הוא חזר לצלילות לבד. במקרה אחר הגיעה 
לאשפוז אישה מבולבלת כבת 45, מספר חודשים לאחר ניתוח לקיצור 
קיבה. הבירור לקח מספר ימים ובסופו של דבר התברר שהבלבול הוא 

 ."B1 על רקע חסר בוויטמין
מה לגבי חולים מסוכנים לסביבה או לעצמם?

"חולים אלו זקוקים לשמירה צמודה, ובית החולים מחויב להצמיד להם 
איש צוות. מדובר בעלויות גבוהות עבור בית החולים. ההחלטה להצמיד 

שמירה או לבטל שמירה היא באחריותי. זה עלול לעלות בחיי אדם, ואני 
עוסקת בכך מדי יום".

מה השתנה בשנים האחרונות בשירות הפסיכיאטרי בבי"ח כללי?
"הצורך בשירות גבר. אוכלוסיית בית החולים גדלה. תוחלת החיים עלתה. 
המטופלים כיום בעלי תודעת שירות וטיפול גבוהה. צוות הרופאים 
ובעיקר האחיות ערים ומודעים לצורך בייעוץ פסיכיאטרי. בעבר, אנשים 
התביישו יותר לפנות לטיפול נפשי; היום מגיעים למיון ומבקשים בעצמם 
רופא פסיכיאטר. מבחינת אבחנות אנחנו רואים כיום הרבה יותר חרדות 

וסומטיזציה - סימפטומים גופניים על רקע מתח נפשי".
כיצד את רואה את השירות הזה בוולפסון בעתיד? מהו החזון שלך?
"שאיפתי היא שגם בוולפסון, כמו בכל בית חולים כללי אחר בארץ, 
תהיה יחידה לשירות ייעוץ פסיכיאטרי הכוללת צוות רב מקצועי: רופאים, 

אחיות, פסיכולוגים ועובדות סוציאליים".
לסיכום, איך את רואה את מקצוע הפסיכיאטריה?

"הגוף והנפש אינם שתי מערכות המתפקדות באופן נפרד, אלא כשלמות 
אחת. כל מה שאנו חושבים ומרגישים משפיע על הגוף, כמו שכל מה 
שמתרחש בגוף משפיע על המצב הנפשי או הרגשי שלנו. הפרדה בין 

השניים היא החמצה של תובנה".

"פיליפ פינל )1826-1745( היה רופא צרפתי שנחשב לאבי הפסיכיאטריה 
הרפואית המדעית והמודרנית. עד זמנו, נהגו להכות חולים פסיכיאטריים 
ואף לכלוא אותם בבתי סוהר. רק בהוראתו הפסיקו להכות את החולים. 
גישתו הייתה לטפל בחולי נפש כבבני אדם, בהתחשבות ובעדינות. 

בעקבות כך, רבים מהם השתחררו מבתי הכלא הביתה. 
בשנות ה-80 של המאה הקודמת, תחת השפעת גישות פוסט-

מודרניות של הימנעות מלהתייחס לחולי הנפש בצורה סטיגמתית, 
שכנעו הפסיכיאטרים את קובעי המדיניות לפתוח מחלקות פסיכיאטריות 
בבתי חולים כלליים. תנועה זו של הפסיכיאטריה, פנימה לבין כותלי 
הרפואה הכללית, לוותה בהתפתחות הקשר בין פסיכיאטרים לרופאים 
הכלליים בבתי החולים. מודל זה, 'ליאזון', מעביר מסר חשוב לחולה: 

בעיותיו הנפשיות הן חלק מבריאותו". 

"את העומס הגדול 
ביותר מהווים המקרים 
האתיים. רפואה זה לא 
מתמטיקה. לא תמיד יש 
לפסיכיאטריה תשובה. 
כדי לעזור לחולה צריך 
להיות יצירתיים"



אל לב
היבשת
השחורה

באוגוסט 2011 יצאה משלחת 
רפואית מוולפסון לטנזניה במטרה 
כפולה: לטפס להר הקילימנג'רו 
לזכר ד"ר עמי כהן, מייסד ומקים 
עמותת "הצל ליבו של ילד", 
ולבצע ניתוחי לב בילדים 
תוך הכשרת הצוותים 
המקומיים. עמיר לוזון, מנהל 
אפסנאות רפואית ואחראי 
לוגיסטיקה במסע לאפריקה, 
מספר על החוויה המיוחדת  

מאת עמיר לוזון

מתכוננים  שאנו  חודשים  כבר 
למסע משלחת וולפסון לטנזניה: 
איסוף ציוד רפואי ותרופות, תיאומים 
הדפסת  ושקילה,  אריזה  לוגיסטיים, 
חולצות וכובעים למשלחת וכמובן חיסון 
כל הצוות - והנה, אנו בחניית הביניים 
בשדה התעופה באתיופיה, צריכים 
להעביר ציוד במשקל של טון לטיסת 
ההמשך - ומגלים שבגלל ממדי המטוס 
לא נוכל להטיס הכול איתנו. מדובר 
ב-54 ארגזים עם ציוד רפואי, מזון )לא 
לוקחים סיכונים(, ציוד אישי. נאלצים לפתוח 
את רשימת התכולה ולהחליט מה קריטי 
ליום הניתוחים הראשון. משאירים איש צוות 
באתיופיה שישגיח על העמסת הציוד למחרת 
היום, וממריאים אל הבלתי צפוי. קצת חוששים: 
אובדן ארגז עם ציוד קריטי עלול לשבש את כל 
המשימה, במיוחד אם מדובר במכשיר חיוני. ד"ר 
עקי תמיר, לדוגמה, לא נפרד ממזוודת הציוד שלו 

במשך כל הטיסה ולו לרגע...

נוחתים במואזנה בשדה תעופה חשוך, אוסף של 
צריפים. את פנינו מקבלים יתושים בגודל של מסוקי 
קרב. עגלה מחוברת לטרקטור מגיעה לפרוק את 
הציוד. בתום מסע מפרך של 24 שעות מתארגנים 
במלון לשינה. מקבלים תדריך ביטחון, אסור לצאת 
לבד מהמלון או מבית החולים אלא רק כקבוצה 

ועם מלווה מקומי. וולקאם טו אפריקה. 

מתכוננים לניתוח הראשון
בבוקר שלמחרת מקבל את פנינו בבית החולים 

צוות ההנהלה והצוות הרפואי המקומי.  
הצוותים מתחלקים לשלושה: קרדיולוגיה, חדר 
ניתוח וטיפול נמרץ. תפילותינו נתקבלו וכל הארגזים 
מגיעים ליעדם. מקימים מערכים ומתכוננים לניתוח 
הראשון. כמנהל הלוגיסטי תפקידי להסתובב כל 
היום בשלושת האתרים, לדאוג למים, מזון ודרישות 
נוספות בכל היבט נדרש: ציוד כללי ורפואי, החלפת 
כסף בבנק, תיאום הכלכלה והלינה. אני גם זה 
שמשכים את הצוות, שכן לסמוך על צוות המלון 

משמעותו להתחיל את הבוקר ב"זמן אפריקה".

אנו נוחתים במואזנה 
בשדה תעופה חשוך, 
אוסף של צריפים. את 
פנינו מקבלים יתושים 
בגודל של מסוקי קרב. 
וולקאם טו אפריקה

בין תפקידיי הרבים 
כמנהל הלוגיסטי, 
אני גם זה שמשכים 
את הצוות. לסמוך 
על צוות המלון זה 
להתחיל את הבוקר 
ב"זמן אפריקה"
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זרקור על...



משאירים איש צוות באתיופיה, שישגיח 
על העמסת הציוד למחרת היום, וממריאים 
אל הבלתי צפוי. אובדן ארגז עם ציוד קריטי 

עלול לשבש את כל המשימה

כולנו חוזרים מטנזניה עם ריגוש רב 
מהחוויה השונה, מהמשימה ההומניטרית 

ובעיקר מחזרתנו כצוות מגובש ומנצח, 
הערוך לכל משימה דומה בעתיד

מחול עם תופים ונחשים
הלו"ז היומי קבוע: ניתוח בוקר, הפסקה לארוחת צהריים מקומית בלתי 
מזוהה )רובנו חיים על המזון שהובא מהארץ(, עוד ניתוח או שניים בצהריים, 
הכנת הציוד לניתוח הבא, המתנה בטיפול נמרץ עד להתייצבות המנותחים, 
ולבסוף יציאה לארוחת ערב במסעדה מקומית. אחרי יומיים שבהם אנו 
מחכים כשעתיים להגשת המנות, אני מתחיל להגיע למסעדה עם נהג 

מקומי כבר בשעות אחר הצהריים ומזמין מבעוד מועד... 
ביום השני מגיעה שרת הבריאות של טנזניה לטקס לזכרו של ד"ר עמי 
כהן ז"ל. היערכות יפה ורצינית בסטנדרט של אפריקה. במה מקושטת, 
נאומים של סיימון פישר, מנכ"ל "הצל ליבו של ילד", ושל ד"ר ליאור ששון, 
מנהל מחלקת ניתוחי לב וחזה בוולפסון. לסיום, מופע מחול מקומי בליווי 
נחשים ותופים. עכשיו המשלחת מתפצלת: צוות "הצל ליבו של ילד" 
טס לטפס על הקילימנג'רו לזכר ד"ר כהן, בעוד שהצוות הרפואי ממשיך 
לנתח. מעתה כלל האחריות הלוגיסטית על כתפיי: כל התשלומים, תיאומי 
הלינה, מזון, וגם טיפול בתלונות. החמ"ל שלנו הוא חדר ובו מחשב נייד, 
המחובר לאינטרנט היחיד במלון, וממנו אנו מתקשרים עם העולם החיצון. 

עברנו חוויה מעולם אחר
אנו מספיקים עוד להתארח בחתונה מקומית של אחד הרופאים, להתרגש 
מטקס פרידה שבו אנו מקבלים הרבה מילות שבח ותודה, לבקר בכפר 
אפריקאי אותנטי ולחוות ספארי שטח עם לינה באוהלים, והנה כבר 
מארגנים את הציוד לקראת החזרה הביתה. כולנו חוזרים מטנזניה עם 
ריגוש רב מהחוויה השונה, מהמשימה ההומניטרית ובעיקר מחזרתנו 
כצוות מגובש ומנצח, הערוך לכל משימה דומה בעתיד. אין ספק, חוויה 

מעולם אחר.
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במהלך השנים אירחה עמותת הידידים בני משפחה קרובים של אדית 
וסר אייזיק וולפסון, ביניהם את בנם - הלורד ליאונרד וולפסון שהלך 
לעולמו לפני שנה, את רעייתו ליידי אסטל, את הנכדה אליזבט פלץ 
ובעלה, את לורה טאונסלי-וולפסון העומדת בראש הקרן המשפחתית, 
ואת הנינה אלכסנדרה חלמיש ובעלה. לאחרונה שמחה העמותה 
לארח בוולפסון את צ'ארלס טאונסלי, נינם של אדית וסר אייזיק, 
שהגיע לסיור במרכז הרפואי כשהוא מלווה ברעייתו, ג'ואן, במסגרת 

ביקורם בישראל לרגל הכנס של קרן וולפסון. 
במהלך הביקור בבית החולים פגשו טאונסלי ורעייתו בסגנית מנהל 
המרכז הרפואי, ד"ר זהבית זיו-נר, ביו"ר עמותת הידידים, בן-חור 
ירושלמי, ובמנכ"ל עמותת הידידים, חנה גוכשטט, שסקרו בפניהם 
את פעילות המרכז הרפואי וליוו אותם לסיור בכמה מיחידות בית 
החולים. בני הזוג התעניינו במיוחד בפרויקטים שהוקמו בשנים 
האחרונות תודות לתמיכת הקרן המשפחתית, ביניהם חדר הצנתורים, 
ציוד חדיש למחלקה לרפואה גרעינית, והפרויקט האחרון - היחידה 
לממוגרפיה שהקמתה הולכת ונשלמת. בני הזוג ביקרו גם בטיפול 
נמרץ ילדים ובחדרי הלידה, והתרגשו במיוחד מהביקור בפגייה. ג'ואן, 
העוסקת באופנה, זכתה במתנה מקורית - חליפת פגים שעוצבה על 
ידי ד"ר קהלת וצוותו. הסיור הסתיים בביקור סימבולי בחצר המרכז 

התיאטרון הקאמרי אירח ערב התרמה לוולפסון

מבריטניה באהבה

הרפואי, ב"גבעת עץ הזית" - פינה מיוחדת לזכרו של הלורד ליאונרד 
וולפסון, שבה ננטע לפני כשנה עץ זית המכה שורשים וצומח לתפארת. 
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היה לי חבר, היה לי אח...

חנה גוכשטט, מנכ"ל עמותת הידידים, עם רות דייןד"ר זהבית זיו-נר עם גלעד עדין, מנחה האירוע

מימין: בן-חור ירושלמי, ג'ואן וצ'ארלס טאונסלי, חנה גוכשטט, ד"ר זהבית זיו-נר

Life is a Cabaret, old chum ,Come to the Cabaret!
לקריאה נרגשת זו נענו כ-900 איש, שגדשו את 
האולם הגדול של התיאטרון הקאמרי כדי לצפות 
במחזמר "קברט" ולהשתתף באירוע התרמה למען 
אגף הילדים בוולפסון. את פני המוזמנים קידמו 
בקוקטייל חגיגי סגנית מנהל בית החולים, ד"ר זהבית 
זיו-נר, יו"ר עמותת הידידים, בן-חור ירושלמי, ומנכ"ל 
עמותת הידידים, חנה גוכשטט. בתום המחזה פגשו 
המוזמנים באופן אישי את השחקנים הראשיים, ובהם 
איתי טיראן, אולה שור-סלקטור, אקי אבני, מיקי 
קם וגדי יגיל. בין האורחים נצפו פרופ' רוני גמזו, 
מנכ"ל משרד הבריאות, מוטי ששון, ראש העיר 
חולון, חנה הרצמן, מנכ"ל העירייה, יעקב גלברד, 
מנכ"ל פרטנר היוצא, יעל דיין ואימה רות דיין, יהודית 
רקנאטי, ד"ר אלי פישר, עו"ד מורי מטלון, צבי נטע, 
יבואן 'פורשה' בישראל, ורדה ליפשיץ וצילה הרשקו, 
חברות נשיאות הכבוד של עמותת הידידים ורבים 
נוספים. כולם נהנו מקבלת פנים נהדרת, מאירוע מיוחד 
וממחזמר נפלא, אך כמו בקברט - בסופו של דבר 

חייבים לחזור למציאות המורכבת, 
שמבחינת עמותת הידידים היא גיוס 
כספים לבית החולים. ולשאלתכם? 
כן, בזכות הערב המוצלח הזה נוכל 
גם לסייע לאגף הילדים כפי שתכננו.

מימין: חנה גוכשטט, גדי יגיל, ד"ר זהבית זיו-נר , מיקי קם, אקי אבני
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בחזית המחקר

וראשון בעולם, שנערך  יחיד מסוגו  מחקר 
בוולפסון בשיתוף מומחי סורוקה, הוכיח בצורה 
מדעית כי השימוש בגז האוזון )03( מאפשר 

ריפוי כיבים ברגליים של חולי סוכרת. 
במסגרת המחקר טופלו 61 חולי סוכרת עם 
כיב ברגל. הטיפול כלל ניקיון של הפצע, מתן 
אנטיביוטיקה וחבישה הולמת. במקביל, כל 
המטופלים התבקשו להכניס את הרגל עם הכיב 
לתוך תא פלסטיק סגור למשך 30 דקות, שלוש 
פעמים בשבוע. מחצית המטופלים הכניסו את 
רגלם לתוך תא המכיל גז אוזון, ואילו האחרים 

לתוך תא המלא באוויר החדר בלבד.
התוצאות הראו כי מבין החולים שטופלו באוזון 
נצפתה סגירה מלאה של הכיב אצל 81%, בעוד 
שבקבוצה השנייה, שלא טופלה בחומר פעיל 
כלשהו, נצפתה סגירת כיבים אצל 33% בלבד 
- הבדל בעל משמעות סטטיסטית מובהקת. 

מזה שנים רבות מייחסים לגז אוזון תכונות 
מיטיבות ומרפאות לפצעים קשי-ריפוי. האוזון 
מחטא את הפצע ומקל בכך על תהליך הריפוי, 
אך נראה כי יש לו השפעה חיובית נוספת על 
הרקמה הפצועה, המתבטאת בעידוד גורמי 
צמיחה חיוניים המזרזים את תהליך ההצטלקות.

מסביר ד"ר חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לטיפול 
בסוכרת בוולפסון: "בהיותה 'רפואה מבוססת 
ראיות', הרפואה המערבית התקשתה עד כה 
להכיר בגז אוזון כאמצעי לזירוז ריפוי פצעים 
כרוניים. בכדי לייחס תכונות ריפוי בלעדיות לאוזון 
יש צורך בביצוע עבודת מחקר פרוספקטיבית. 
למיטב ידיעתנו, זהו המחקר הראשון בעולם, 

גילוי עולמי בוולפסון: 
גז אוזון מסייע בריפוי רגל סוכרתית

ובינתיים גם היחיד, שבדק וחקר את יעילות 
האוזון בריפוי כיבים ברגליים של חולי סוכרת 

על פי דרישות הרפואה המערבית".
יצוין כי כ-15% מכלל חולי הסוכרת )כחצי מיליון 
מהם בישראל בלבד( מפתחים כיב במהלך חייהם. 
בכל רגע נתון, בין 3% ל-4% מחולי הסוכרת לוקים 
בכיבים מזוהמים ברגליים. הסיכון לקטיעת גף 
גבוהה אצל סוכרתיים פי 15 עד פי 40 בהשוואה 

לאנשים ללא סוכרת.

מבין החולים שטופלו 
באוזון נצפתה סגירה מלאה 

של הכיב אצל 81%, בעוד 
שבקבוצה שלא טופלה 

בחומר פעיל נצפתה סגירת 
כיבים אצל 33% בלבד

ד"ר חוליו וינשטיין

האם תרופות לחיזוק האון הגברי פוגעות בתפקוד המוח? פרופ' יאיר 
למפל, מנהל המחלקה הנוירולוגית, ופרופ' מוטי לורברבוים, מנהל המכון 
לרפואה גרעינית, גילו במחקר שנערך לפני מספר חודשים כי הוויאגרה 
משפיעה על תפקוד המוח בקרב גברים שעברו שבץ מוחי. בימים אלה 
הם מקיימים בבית החולים מחקר חדשני ופורץ דרך בתחום הנוירולוגיה, 
שנועד לבחון את השפעת התרופה סיאליס על תפקוד המוח של גברים 
אחרי שבץ. מסביר פרופ' למפל: "קיימות עדויות לפיהן תרופות להגברת 
האון הגברי גורמות לתופעות נלוות כגון היווצרות מיגרנה, ולכן הרופאים 
מעדיפים לא לתת אותן לאחר אירוע לבבי. במחקר שערכנו בנושא 
השימוש בוויאגרה נמצא כי בקרב מטופלים שלא עברו שבץ לא היה 
שינוי בתפקוד המוח, ואילו בקרב מטופלים שכן עברו שבץ מוחי נמדדה 
ירידה בזרימת הדם באזורים הקשורים לאירוע המוחי. לכן החלטנו 
לחקור את השפעת השימוש בתרופה המקבילה, סיאליס, במטרה להקל 
על אוכלוסייה רחבה של גברים אשר חוו שבץ מוחי ואינם מעוניינים 
בהפסקת חייהם המיניים". פרופ' לורברבוים מוסיף: "גברים הלוקחים חלק 
במחקר יכולים לדעת כבר לאחר המפגש הראשון האם נטילת סיאליס 
פוגעת בתפקוד המוח שלהם. באמצעות מיפוי מוח מתקדם ביכולתנו 
למדוד את זרימת הדם באזורים שונים במוח, ולבחון האם מדובר בקצב 

זרימה תקין או איטי".  

באמצעות מיפוי מוח מתקדם, גברים 
הלוקחים חלק במחקר יכולים לדעת 

כבר לאחר המפגש הראשון האם נטילת 
סיאליס פוגעת בתפקוד המוח שלהם

על ויאגרה, סיאליס ותפקודי מוח



אחיות מציגות 
ומשתתפות:

כנס המחקר בסיעוד

בכנס השנתי של העמותה הישראלית למחקר 
בסיעוד )אוקטובר 2011( השתתפו כ-100 אחיות 
ממנהיגות הסיעוד בארץ - מעולם האקדמיה, 
המינהל, החינוך והקליניקה. בכנס הוצגו מחקרים 
מתחומי העשייה השונים והוענקו מלגות להצעות 
מחקר נבחרות. שתי עבודות מחקר של הסיעוד 
בוולפסון הוצגו בכנס ככרזות: האחת, "מיומנויות 
השימוש בטכנולוגיית המחשב בקרב 'דור המדבר' 
של אחיות בית החולים" הוצגה על ידי אתי כתרי, 
מרכזת תחום הסיעוד באתר האינטרנט של וולפסון, 
ועל ידי שושי פרידמן, מרכזת ומתאמת מחקר 
בהנהלת הסיעוד. העבודה השנייה - "עמדות צוות 
רפואי וסיעודי בנושא תרומת איברים", הוצגה 
על ידי לאה הררי, מתאמת השתלות, יחד עם 

שושי פרידמן.

מבט מהקוקפיט
הישג בתחרות ארצית לצוותי שיפור, ועבודת צוות 
כ"טיסה קרבית" - סקירתה של לאה הררי, מתאמת 

השתלות וכאב בהנהלת הסיעוד

  מוכנים תמיד, לכל תרחיש
בקרות, מבדקים וגם תרגיל: 

מדווחות לידיה ריחני ושושי פרידמן
מבדק האגף לאבטחת איכות במשרד הבריאות נערך באוקטובר 2011 ובדק את 
העשייה הסיעודית והרפואית במחלקות הכירורגיות ובחדר ניתוח-התאוששות. צוות 
האחיות האחראיות והמפקחת הקלינית התגייס למשימה והקים קבוצת עבודה, 
שקיימה מפגשים סדירים לצורך ארגון המחלקות והכנתן. חלק מהאחראיות אף 
השתתפו בסדנה שקיים האגף לאבטחת איכות, כדי ללמוד את כלי הבקרה ששימש 
את הבקרים במבדק ולהכשירן לשמש כבקריות בבתי חולים אחרים. במסגרת 
ההיערכות למבדק עודכנו נהלי עבודה, פרוטוקולים ורשומות, הוטמעו אומדנים 

סיעודיים, רועננו נהלי אחסון תרופות וטיפול תרופתי, ועוד.    

מבדק לחידוש רישיון בית החולים, בביצוע האגף לרפואה כללית במשרד הבריאות, 
מתבצע אחת לשלוש שנים. הבקרה האחרונה )נובמבר 2011( כללה בחינה של 
תשתיות בית החולים ועבודת כל הסקטורים כגון מטבח, עבודה סוציאלית, שירות 
התזונה, בית מרקחת, רפואה, סיעוד, מחלקות אשפוז, מכונים ועוד. נבדקה גם עבודת 
ההנהלה והנהלת הסיעוד, כולל תוכניות עבודה ועמידה ביעדים. את הבקרה מבצע 
צוות משרד הבריאות ולשכת הבריאות. נכון לעכשיו טרם התפרסמו התוצאות, אך 

תחושת הצוותים טובה. 

ביקור צוות ה-J.C.I נערך בוולפסון במסגרת תהליך האקרדיטציה, שמשמעותו 
קבלת תו תקן בינלאומי לבית החולים. התהליך החל לפני כשנה בחמישה מבתי החולים 
הממשלתיים ואמור להימשך עוד כשנתיים עד לקבלת תו התקן. צוות האקרדיטציה 
שביקר אותנו, מטעם ארגון התקינה העולמי J.C.I, הגיע על מנת לייעץ ולבדוק את 
קצב ההתקדמות והשיפור - כל זאת לקראת בקרה נוספת שתתקיים בחודש יוני 2012.

תרגיל מוכנות לאירוע חל"כ נערך בנובמבר 2011 בשיתוף כוחות ההצלה ופיקוד 
העורף. הצוותים שהשתתפו בתרגיל עברו הכנה על ידי יפים פיינשטיין, האחראי על 
הסיעוד בשעת חירום. הם עברו הכשרה שכללה הדרכות פרטניות, הרצאות שניתנו 
על ידי גורמי הצבא ותרגולים. ההיענות והמסירות של הצוותים, בהכנה ובתרגיל, 
ראויות לציון. יפים קיבל שבחים על תפקודו מהנהלת בית החולים וממארגני התרגיל.  

קורס "מנהלי תחקיר במערכת הבריאות" נערך בוולפסון בחודשים יולי-אוגוסט 
במטרה להכשיר את המשתלמים לניהול תחקיר אירוע חריג או כמעט אירוע, ללמוד 
בצורה עובדתית את הליכי הביצוע שהובילו לכשל או לכמעט כשל ולהוביל לתהליכי 
שיפור. בקורס השתתפו כ-25 אחיות אחראיות, רופאים ואנשי מינהל מבית החולים, 
שלמדו מודלים ותיאוריות, תרגלו תחקירים והגישו עבודת סיום שכללה תחקיר אירוע. 

עבודה של צוות שיפור מוולפסון הגיעה לשלב הגמר בתחרות ארצית לצוותי שיפור, 
"התייעלות וצמצום הבירוקרטיה", שנערכה על ידי האגף לאיכות ומצוינות בשירות 
המדינה. הצוות שלנו עלה לגמר יחד עם עוד 11 צוותים מבתי חולים ממשלתיים 

וממשרדי ממשלה. 
במסגרת שלב הגמר הרצה בפני הצוותים יאיר מץ, טייס בעברו, שהשווה את עבודת 
הצוות לטיסה קרבית כפי שהיא נראית מהקוקפיט )תא הטייס(. לטענתו, צוות טוב 

הינו צוות רב-תחומי, שבאמצעות שיתוף פעולה מקדם פרויקטים מוצלחים.
הצוות שלנו הציג פרויקט בנושא "שיפור איכות הטיפול בחולים הסובלים מכאב 
באמצעות פרוטוקול מרחיב סמכות לאחות". באמצעות כלי מובנה, שניטר את הליך 
האבחון והטיפול בכאב, זיהה הצוות כי חולים מאושפזים סובלים מכאבים חזקים למרות 
שהם מטופלים על ידי תרופות לכאב. בבדיקת תוצאות תהליך השיפור במחלקה 
האורתופדית נמצא שאצל 90% מהמטופלים שטופלו לפי הפרוטוקול, חלה ירידה ניכרת 
בעוצמת הכאב. כמו כן קוצר משמעותית זמן המתנת החולה לקבלת טיפול נגד כאבים. 
הקבוצה כללה את סופי גרינפלד, אחות טיפול נמרץ כללי, מרגריטה זרגרוב מפנימית 

א', ארתור קוגן מפנימית ג', מאיה אורן מאורתופדיה ואסיה גנדלר מכירורגיה א'.
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על מצוינות ומצוינים
גליה אור - כלת פרס מנכ"ל משרד הבריאות 

גליה אור, מורה ומדריכה קלינית בביה"ס האקדמי 
לסיעוד ע"ש א.וולפסון, היא כלת פרס מנכ"ל 
משרד הבריאות לעובדים מצטיינים בעלי הישגים 
מיוחדים בשירות המדינה לשנת תשע"א - 2010. 
בין הנימוקים לפרס כותב פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל 
משרד הבריאות: "התרשמתי מאוד מהישגיך 
המתמשכים ומתרומתך המשמעותית אשר באה 
לידי ביטוי במקצועיותך, במסירותך וביכולתך 
האישית הגבוהה. אני מאמין כי הישגיך ישמשו 
אות ומופת לחיקוי על ידי עמיתים בעבודה ויניעו 
גם אותם לעבודה הישגית שתצעיד את שירות 

המדינה קדימה".
גליה אור החלה את עבודתה בביה"ס האקדמי 
לסיעוד וולפסון בשנת 2006 כמורה ומדריכה 
קלינית. בהשכלתה היא בוגרת תואר M.A בסיעוד 
באוניברסיטת תל אביב ובוגרת החוג לעבודה 
סוציאלית באוניברסיטת בר אילן. כמו כן היא 
בעלת הכשרה על-בסיסית בתחום בריאות הנפש 
ובהדרכה קלינית, והתמחתה בהנחיית קבוצות 

ובגשטלט.
לגליה ניסיון קליני רב שנים בתחום הטיפול בחולה 

הפנימי ובחולה הנפש. בעבודתה כמורה בבית 
הספר היא משמשת כראש התוכנית האקדמית 
הבית-ספרית, וכמתאמת חטיבת סיעוד חולה 
הנפש בתוכנית הכללית לתואר בוגר בסיעוד של 
אוניברסיטת תל אביב. תחומי הוראתה במסלול 
האקדמי והגנרי הם בתחום התקשורת, סיעוד 
חולה הנפש, התערבות סיעודית במשפחה ועוד.
גליה את ההוראה  במסגרת עבודתה קידמה 
בבית הספר לרמה מקצועית גבוהה, תוך קידום 
איכות הלמידה של הסטודנטים על ידי פיתוח 
פעילויות למידה, תרגול והוראה מקוונת. כמו כן 
הובילה את השדות הקליניים בבריאות הנפש 
באופן שבו המדריכים הקליניים משמשים כגוף 
תומך וחונך לסטודנטים באופן הטוב ביותר. היא 
ממשיכה ופועלת לפיתוח שדות קליניים חדשים, 
תוך שילוב תחום בריאות הנפש בקהילה, ועוסקת 
בהנחיית קבוצות ובפיתוח מיומנויות תקשורת 
בקרב הלומדים בהצלחה רבה, הן בתחום ההיבט 
הרגשי והן בתחום התקשורת והטיפול המשפחתי. 
גליה היא אחד מהנכסים החשובים והמשמעותיים 
ביותר של בית הספר, וכולנו גאים בה ובהישגיה.  

סיום מוצלח למחזור ט"ז
19 בוגרות ובוגרים סיימו השנה בהצלחה רבה את בחינת 
הרישוי הממשלתית וקיבלו את התואר אחים ואחיות 
מוסמכות, בוגרי תואר ראשון בסיעוד מאוניברסיטת תל 
אביב. בתמונה: אחת הבוגרות עם הילדים שבדרך, בטקס 

סיום מחזור אקדמי ט"ז.

מופת בהוראה ובהדרכה הקלינית
בתהליך ההכשרה בסיעוד נחשפים 
הבוגרים למיטב המומחים בהוראה 
העיונית ובהדרכה הקלינית. מרבית 
המומחים הללו נמנים על סגל הרופאים 

והאחיות במרכז הרפואי וולפסון.
השנה התכבדנו לציין לשבח את ד"ר 
דורון מנחמי, קרדיולוג בכיר ממכון 
הלב, על מסירותו ותרומתו הרבה 

לחינוך בסיעוד. 
בתחום השדה הקליני נבחרה המחלקה 
האורולוגית בהנהלתה של האחות 
כמחלקה  יונה,  שמחה  האחראית 
המהווה דוגמה ומופת לשדה קליני 
השומר על מצוינות ועשייה איכותית. 

בתחום ההדרכה הקלינית נבחרה דיאנה מושייב - מדריכה קלינית במחלקה 
כירורגית א', על הדרכתה האיכותית והמקצועית. ברכות ותודות למצטיינים.
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הסדר מיוחד לאחים ולאחיות 
במנורה מבטחים

בכדי ליהנות מההטבות שמציעה לך קרן הפנסיה, מבטחים החדשה, 
התקשרי עוד היום למומחי הפנסיה של מנורה מבטחים:

הסכם הטבות ייחודי ומשודרג לחברי אגוד האחים והאחיות, 
העמיתים ב“מבטחים החדשה”, מעניק לך חיסכון גבוה יותר 
ומהווה תרומה משמעותית להגדלת פנסיית הפרישה שלך!

054-6669299
שילה הנדל

050-4049298
דודו ארג‘ואן

050-4049268
תומר קליסקי

כשמדובר בחיסכון הפנסיוני שלך, טוב שיש על מי לסמוך!

* האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה או החיסכון הפנסיוני. * האמור לעיל בלשון נקבה מתייחס גם ללשון זכר. 
* דף מידע זה נועד למתן סקירה כללית בלבד, והוא לא נועד לקבוע את זכויותיך במנורה מבטחים. הזכויות קבועות בתקנון קרן הפנסיה, בפוליסת הביטוח 
הרלבנטית ובהסכם ההטבות שנערך עם האיגודים המקצועיים, ובהם בלבד. בכל מקרה של סתירה בין האמור בדף מידע זה לבין אחד או יותר מן המסמכים 

האמורים - יגברו הוראות המסמכים האמורים.

הידעת?

)קרובי משפחתך מדרגה ראשונה( הטבות גם לבני המשפחה 

מומחים שאפשר לסמוך עליהםמנורה מבטחים

 www.menoramivt.co.il   shivuk@newmivt.co.il   *9699



תודה למתנדבות הפגייה  אתי אלעזר, האחות האחראית 
בתינוקייה, ויעל אושר, האחות האחראית בפגייה, הזמינו את כל המתנדבות 
במחלקותיהן לטקס הוקרה שנתי. באירוע הופיעו בהתנדבות בנגינה על 
כלייזמרים חברי ארגון "ישמח לב", אירית בן-צור העניקה הרצאה על 

אורח חיים בריא וכרמלה ברי-מוסטוב הופיעה בריקודי סלסה. 
תודה לכל התורמים לאירוע וביניהם עמותת עזר מציון, גאלרי פאלאס 

וקונדיטוריית עייני. 
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מכל הלב

אנשים טובים 
באמצע הדרך  

קסם של ביקור הקוסם והאמן זיוי קיווי וחבריו מאגודת הקוסמים 
בישראל הגיעו למחלקת הילדים בוולפסון, ובעזרת פיסול אמנותי בבלונים 
שימחו את הילדים והתינוקות המאושפזים. הביקור ההתנדבותי כלל קטעים 
מתוך המופע "קוסמים עלייך חולון", שהוצג באחרונה בתיאטרון חולון. 

תרומת ספרים
עובדות המחלקה הבינלאומית 
הגיעו  הפועלים  בנק  של 
למחלקת  והעניקו  לביקור 
הילדים בוולפסון 50 עותקים 
סיגל  של  החדש  מספרה 
גיטלין-כהן, "אמא שלי חולה". 

תודה מכל הלב!

הוקרה לאחיות מתנדבות  מפגש הוקרה לאחיות וולפסון 
שהתנדבו למען אוכלוסיית הנגב נערך במסעדת "מגנדה" בתל אביב. 
הגיע לברך המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בועז לב. על הנוכחים 
נמנו לידיה ריחני, מנהלת הסיעוד בוולפסון, ד"ר זהבית זיו-נר, סגנית מנהל 
המרכז הרפואי, ד"ר שושי ריבא, ראש מינהל הסיעוד במשרד הבריאות, 
בכירות מחוז דרום של המשרד וכמובן עליזה עזרן וענת אבואב, האחיות 

שהובילו את מיזם ההתנדבות. 

מינויים
ברכות לבביות

לד"ר אשר וינדר - על זכייתו במכרז לתפקיד מנהל המכון להמטולוגיה.

לד"ר יבגני שויחטמן - על מינויו כסגן מנהל המחלקה לאורתופדיה.
לטלי זילברשטיין, שנכנסה לתפקידה החדש כמנהלת היחידה 
לבטיחות המטופל )ניהול סיכונים(  בבית החולים. פניות ליחידה – 

בטל' 03-5028344.
לד"ר ארנולד שטיין ולד"ר מריאן וייסנברג ממחלקת הרדמה ומרפאת 

הכאב, על קבלת תואר רופא מומחה ברפואת הכאב.

רופאי הכאב שלנו



רשת הדיור המוגן הפרטית המובילה בישראל

לברור פרטים נוספים התקשרו לאחוזת ראשונים: 03-9626211
*מספר המקומות מוגבל. הקודם זוכה

בחיים  להתנסות  האפשרות  לכם  ניתנת  הראשונה  בפעם  להתלבט.  צריך  לא  כבר  עכשיו 
בבית דיור מוגן, ליהנות ממגוון פעילויות ספורט, תרבות וחברה, והכל בסיוע של "דייר מלווה".
אחוזת ראשונים הממוקמת במערב ראשל"צ, היא בית הדיור המוגן המוביל בישראל. האחוזה בנוייה 
מעל "מרכז ראשונים" - מרכז מסחרי גדול שיש בו הכל: סופרמרקט, בית מרקחת, דואר, מסעדות, 
בנק, חנויות ובתי עסק. המרכז כולל גם את "ראשונים מדיקל סנטר" ובו מרפאות ומעבדות של כל 
קופות החולים, רופאים מקצועיים, מרפאת שיניים ומכון פילאטיס.חניון תת-קרקעי ויציאה תוך דקות 
לקניונים הגדולים ולחוף הים של מערב ראשל"צ. והכל - במרחק לחיצה אחת על כפתור המעלית!

www.a-rubi.co.il אחוזות רובינשטיין1-800-400-800
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עכשיו באחוזת ראשונים
חודש ניסיון

ב-₪6,000 בלבד

שם נרדף לדיור מוגן

מתלבטים אם לעבור לדיור מוגן?


