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�נפתחה �ברזילי �הרפואי �במרכז �הגריאטרית המחלקה
ב-��1.5.1973בניהולו�של�מורי�ד"ר�יחזקאל�גלפר,�שהעביר�אלי

את�ניהול�המחלקה�ב-�1991.
מאז�עברה�המחלקה�גלגולים�רבים,�גדלה�והתרחבה�הן�מבחינת
�הסיעודי �הרפואי, �הצוות �מבחינת �והן �המיטות מספר

והפרא�-�רפואי.
בתחילה,�מנתה�המחלקה��4מיטות�ולאט�התרחבה�עד�שכיום
המחלקה�מונה��38מיטות.�המחלקה�היא�גריאטרית�אקוטית
הקולטת�קשישים�מעל�גיל�60,�דרך�חדר�מיון�וממחלקות�אשפוז

אחרות�שבבית�החולים.
בעזרת�תרומה�של�וועדת�התביעות,�בשיתוף�משרד�הבריאות
ותרומתם�של�ד"ר�ואגו�ז"ל�ותיבדל�לחיים�ארוכים�רעייתו
ד"ר�סטפניה�ואגו�-�חברי�צוות�המרכז�הרפואי�לשעבר,�שופץ
וניבנה�בניין�המחלקה�הנוכחי�לסטנדרטים�המתקדמים�ביותר

של�מחלקות�גריאטריות.

ב-��22.2.06נערך�טקס�חנוכת�המבנה�החדש�של�המחלקה
הגריאטרית�בנוכחות�כבוד�ראש�העיר
מר�רוני�מהצרי,�ד"ר�אהרון�כהן�-�מנהל
אגף�הגריאטריה�במשרד�הבריאות,
פרסלר�אברהם�יו"ר�ועדת�התביעות
בישראל,�מר�יהודה�רון�-�סמנכ"ל�בכיר
וראש�מנהל�לתכנון�ופיתוח�מוסדות
�מנהל -� �שרף �שמעון �ד"ר רפואה,
המרכז,�צוות�הנהלת�המרכז,�גב'�רחל
�נוספים. �נכבדים �ואורחים מילר
�לנושא �הגבוהה �למודעות הודות
הגריאטריה�של�מנהל�המרכז�הרפואי
�ד"ר�שרף�והשקעתו�המתמדת שלנו
�המחלקה �לשדרוג �תקצוב להשגת
�ואנו �הלום �עד �הגענו הגריאטרית,
�המחלקה �את וך לחנ � שמחים

הגריאטרית�החדשה�שלנו.

�מתאפיינת �הגריאטרית המחלקה
�אין�אנו�מתייחסים�לאיבר בגישה�ההוליסטית�למטופליה.
�במחלקה �האבחנה �לכך �אי �בכללותו, �לחולה �אלא החולה
הגריאטרית�אינה�רק�אבחנה�רפואית�אלא�גם�אבחנה�תפקודית,
קוגנטיבית,�נפשית�וסוציאלית.�היות�וכל�פרט�הוא�חלק�מהחברה
הסובבת�אותו,�הסיסמה�של�גריאטריה�בעבר�היתה:�להוסיף
שנים�לחיים,�בעוד�היום�מדברים�על�להוסיף�חיים�לשנים,�כיוון
�לכך. �זכות �יש �אחד �שלכל �חיים �איכות �על שמדברים
בגריאטריה�יש�מודעות�לכך�שלא�תמיד�ניתן�לרפא�את�הקשיש,
לכן�לא�מדברים�על�CURE,�אבל�כן�מדברים�על��CAREכי�כל

אחד�זכאי�לטיפול��ובכל�אחד�ניתן�לטפל.
עם�כל�הידע�הרפואי�המתקדם�והטכנולוגיה�המתקדמת�לצערנו

הרב�עדיין�לא�ניתן�לרפא�כל�חולה,�אבל�בגריאטריה�הבסיס
�ואנו TENDER� ,CARE & LOVE� �הרבה �הוא לטיפול
�ביותר. �הטוב �הצד �על �במחלקתנו �זאת �ליישם נשקוד

הגישה�לקשיש�היא�בטיפול�הוליסטי�הניתן�ע"י�צוות�רב�מקצועי
הכולל�צוות�רפואי,�סיעודי�ופרא�רפואי�המורכב�מפיזיותרפיסט,
מרפאה�בעיסוק,�עובדת�סוציאלית,�תזונאית�ומזכירות�רפואיות.
�מלאה �להתמחות �המדעית �המועצה �ע"י �מוכרת המחלקה

ומכשירה�רופאים�מומחים�בתחום�הגריאטריה.
�המחלקה �של �הצוות �לכל �להודות �ברצוני �זאת בהזדמנות
�העושה�ימים�כלילות�במסירות�רבה�ובאהבה הגריאטרית,

אין�קץ�למען�הקשישים�המאושפזים�במחלקתנו.

בשמי�ובשם�צוות�המחלקה�הגריאטרית�אנו�מודים�למר�אברהם
פרסלר�-�יו"ר�ועדת�התביעות�בישראל�על�התרומה�הנכבדה

שאפשרה�את�שיפוץ�המחלקה.

�הסיוע �על �הרפואי �המרכז �הנהלת �ולכל �שרף �לד"ר תודה
השוטף�למחלקה�הגריאטרית.

תודות�לגב'�אתי�טמיר�וכל�עובדי�מחסן�לבנים,�עובדי�המטבח,
לצוות�המחלקה�הטכנית�על�ענפיה�השונים,�לצוות�מנהל�ומשק
�רבות�בהעברת�המחלקה �לנו �עבודה�יפה�ועזרו אשר�עשו
הגריאטרית�למשכנה�החדש�ובעריכת�טקס�חנוכת�המחלקה.

תודה�רבה�לכולם.

צוות�האחיות�במח'�הגריאטריה�המחודשת

ד"ר	זהבה	גליק	–		מנהלת	המחלקה	הגריאטרית

המחלקה�הגריאטרית

המחלקה�הגריאטרית

המחלקה�הגריאטרית
המחלקה�הגריאטרית

המחלקה�הגריאטרי

המחלקה�הגריאטריתהמחלקה�הגריאטרית לקה�הגריאטרית
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פרופ'	גיל	לוגסי	–	מנהל	מכון	המטולוגי	ובנק	דם,	יו"ר	ועדת	מחקרים

מרכז�רפואי�ברזילי
בנק�הדם

בנק�הדם

מכון�המטולוגי
בנק�הדם

ון�המטולוגי

בנק�הדם

מכון�המטולוגי

הדם

מרכז�מחקרי�אקדמימרכז�מחקרי�אקדמי

במהלך�שנת��2005בוצעו�בברזילי�שלושה�ניתוחים�מורכבים
בפגים�וילודים,�שבעבר�הלא�רחוק�היו�מועברים�לבתי�חולים

אחרים:

1.��התינוק�שנולד�במועד�ללא�אבחון�טרום�לידתי�של�בעיה
כלשהי.�במחלקת�תינוקות�הופיעו�הקאות�מרתיות�ובבליעת
בריום�אובחנה�הצרות�בתריסריון.�התינוק�נותח�באופן�דחוף,
�שגרמו �הדבקויות�מולדות�באזור�סוף�התריסריון נמצאו
להצרות.�ההידבקויות�שוחררו,��המעבר�לאורך�מערכת�העיכול
נמצא�תקין.�המהלך�לאחר�הניתוח�בפגיה�היה�תקין�והילד

שוחרר�לביתו�כשהוא�יונק�באופן�תקין.

ד"ר	עדנה	ורדיגר	קורצברט	–	מנהלת	יחידה	כירורגית	ילדים

ניתוחים�מורכבים�בילודים�ע"י�כירורגית�ילדים�בברזילי

������������הידעתם�!??
במרכז�שלנו�מבצעים�עבודות�מחקר�במדע�בסיסי�וברפואה
�העבודות��מתפרסמות קלינית�ברוב�המחלקות�והיחידות.
�בעולם. �מהמכובדים �ומדעיים �רפואיים בעיתונים

כך�מתברר�בעיון�בחוברת�מרשימה�בת��70עמודים�המרכזת
מאות�נושאים�מחקריים�ומאמרים�רפואיים,�פרי�עבודתם�של

רופאי�המרכז.

החוברת�מסכמת�את�הפעילות�המחקרית�של��17מחלקות�בין
השנים��2000-2004ויצאה�לאור�ביוזמה�המשותפת�של�הנהלת

המרכז�ושל�ועדת�המחקרים.

החוברת�בשפה�האנגלית�נשלחה�לגורמים�אקדמיים�בארץ
(אוניברסיטאות,�איגודים�מקצועיים,�משרד�הבריאות)�ובחו"ל
�ותמיכה �התפעלות �של �רבים �במכתבים �הגיבו אשר

להנהלת�המרכז.

לפי�קצב�המאמרים�המתקבלים�לפרסום�נוכל�להוציא�חוברת
עדכון�כל�שנתיים�ולהוכיח�שפעילותנו�המחקרית�מגיעה�לרמה
�בארץ. �"מרכזיים" �רפואיים �מרכזים �של �מזו �פחותה לא

�הטבעת. �פי �של �נמוכה �איטמות �עם �נולד �תינוק .2
�חדש �טבעת �פי �יצירת �ניתוח �התינוק, �עבר �יום בגיל
(אנופלסטיה)�בהרדמה�כללית.�המהלך�לאחר�הניתוח�היה
תקין�והתינוק�בביתו,�ממשיך�במעקב�מרפאה�כירורגית�ילדים

להרחבות�פי�הטבעת�החדש.

,TRIPLE  BUBLE3.��פגית�נולדה�עם�אבחנה�טרום�לידתית�של�
המצביעה�על�חסימה�מולדת�במעי�הצם�(ג'ג'ונום).�הפגית
נותחה�בגיל�יום,�בניתוח�נמצאה�בעיה�נדירה�נוספת�באספקת
הדם�למעי.�המעי�הפגום�הוסר�בהצלחה�וכיום�התינוקת�יונקת

בביתה.

זו�הפעם�הראשונה�שהתבצעו�במרכזנו�ניתוחים�כאלו�בילודים.

¨ÔÂÏ˜˘‡†˙ÏÏÎÓ·†ÈÓÂ‡ÏÈ·†ÒÎ†ÌÈÈ˜˙È†∞∂Æ∞¥Æ≤∞∞∂†ÍÈ¯‡˙·

·Â˘‡†"המטואונקולוגיה"
¨ÊÎ¯Ó‰†Ï‰Ó†¨Û¯˘†¯¢„†¨‰ÏÏÎÓ‰†‡È˘†¨ÈÓ†ßÙÂ¯Ù†Ï˘†Ì˙ÓÊÂÈ·†Ô‚¯Â‡Ó†ÒÎ‰

ÈÏÈÊ¯·†È‡ÂÙ¯†ÊÎ¯Ó†¨˙È‚ÂÏÂËÂÓ‰†‰˜ÏÁÓ†Ï‰Ó†¨ÈÒ‚ÂÏ†ßÙÂ¯ÙÂ†ÌÈÏ˘Â¯È†‰Ò„‰†Á¢È·Ó†‚ÂÏÂËÓ‰†˜‡ÈÏÂÙ†ßÙÂ¯Ù
ÆÌ„†È˜¯ÂÚÂ†‰È‚ÂÏÂËÂÓ‰Ï†ÈÏ‡¯˘È‰†„Â‚È‡‰†¯¢ÂÈÂ

∫ÌÏÂÚ·†ÌÈÏÈ·ÂÓ‰†ÌÈ‚ÂÏÂËÓ‰‰†˙‡†ÌÈÏÏÂÎ†¨Ï¢ÂÁÓ†ÌÏÂÎ†¨ÒÎ·†ÌÈÙ˙˙˘Ó‰
¨CATOVSKY, TEFFERI, BLADE, VAN  BIESEN, TALMAN KEATING††ßÙÂ¯Ù

ÆÌˆÚ†ÁÓ†˙ÂÏ˙˘‰†¨˙ÂÓÂÏ‡ÈÓ†¨˙ÂÓÂÙÓÈÏ†¨˙ÂÈÓ˜ÂÏ†Ï˘†ÌÈ‡˘Â·†Âˆ¯È†¯˘‡

ÒÎÏ†ÌÈÓÊÂÓ†ÈÏÈÊ¯·†Ï˘†¯˜ÁÓ†È˘‡Â†˙ÂÈÁ‡†¨ÌÈ‡ÙÂ¯†Æı¯‡·†ÌÈ‚ÂÏÂ˜Â‡‰Â†ÌÈ‚ÂÏÂËÓ‰‰†ÏÎ†ÌÈÓÊÂÓ†ÒÎÏ
Æ‰È‚ÂÏÂ˜Â‡ÂËÓ‰·†ÈÓÏÂÚ†ÊÎ¯ÓÏ†ÔÂÏ˜˘‡†˙‡†„Á‡†ÌÂÈÏ†ÍÂÙ‰È†¯˘‡†‰Ê†·Â˘Á

ÂÏÂ‰È·†ÔÂÏ˜˘‡†˙ÏÏÎÓ·†ÌÈ˘„Á‰†˙ÂÓÏÂ‡‰†Ï˘†‰ÁÈ˙Ù‰†ÒÎÎ†Ì‚†˘Ó˘È†¯˘‡†·Â˘Á†ÈÚ„Ó†ÚÂ¯È‡·†¯·Â„Ó
ÆÒÎ‰†ÔÂ‚¯‡Ï†˙Â·¯†ÂÓ¯˙†¯˘‡†®‰ÏÏÎÓ‰†Ï¢ÎÓ©†‰ÂÈÏÁ†„¢ÂÚ†Ï˘Â†®‰ÏÏÎÓ‰†‡È˘©†ÈÓ†ßÙÂ¯Ù†Ï˘

כנס�בינלאומי�בנושא�המטואונקולוגיה
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בעיית�הורידים�נפוצה�ביותר�בקרב�האוכלוסיה�בכלל�והנשים
בפרט.��גורמי�הסיכון�למחלה��הינם�הריונות�חוזרים,�עמידה
ממושכת��על�הרגליים�ועבודה�פיזית�קשה,�כאשר�כמובן�ברקע

קיימת�בעיה�תורשתית�בדופן�הוריד.

קיימים�בעולם�הרפואה�מספר�פתרונות��לבעיה�זו:

אגידה�אלסטית�או�גריבת�גרביים�בתקופת�ההריון,�לנשים1.
העובדות�בעמידה�ובעבודה�פיזית�קשה�ובזמן�פעילות

גופנית,�לרבות�הליכה�או�שחייה.

טיפולים�בעזרת�הזרקות.2.

ניתוחים.3.

בשל�שכיחות�גבוהה�של�דליות�הורידים,�מצאנו�לנכון�לרכז
את�מגוון�הטיפולים�תחת�קורת�גג�אחת,�במרכז�לטיפול�בורידים
שהחל�לפעול�זה�מכבר.��תחת�פיקוח�רופאים�מומחים�לכירורגיה
של�כלי�הדם,�מתבצעות�במרכז�לטיפול�בורידים��בדיקות�לא
פולשניות�של�מערכת�הורידים�העמוקה��והשטחית,�ניתן�יעוץ
באשר�למניעת�התפשטות�המחלה�ומבוצע�מגוון�הטיפולים
הקיים�היום�בעולם�החל�מזריקות�של�חומר�הטרשה,�זריקות
�וכלה �שמעית �על �בדיקה �בהכוונת �מוקצף �הטרשה חומר
�לייזר. �אנרגיית �בעזרת �בדליות � �ספיק �לא �וריד בהשמדת
הפעולות�הללו�מתבצעות�באלחוש�מקומי�בשיטה�אמבולטורית
והצורך�בשיטת�טיפול�זו�או�אחרת,�נקבע�ע"י�מומחה�בכירורגית

כלי�דם�לאחר�בדיקה�קלינית�והדמייתית�של�המטופל.

פרטים�נוספים�ניתן�לקבל��מד"ר�יופה,�מנהל�המח'�הכירורגית,
טלפון�08-6745656.

ד"ר	בוריס	יופה	–	מנהל	מחלקה	כירורגית	וכלי	דם

נפתח�מרכז�לטיפול
בורידים

המרפאה�הראשונה�בארץ�ששולבה�בתחנת�טיפת�חלב�ד'
באשדוד�חוגגת�יום�הולדת�ארבע.

לפני�כן�קיבלו�את�השירות�מחוץ�למחוז,�בבתי�החולים�בתל
השומר�וסורוקה.�הפעילות�כללה�רק�לקיחת�בדגימות�דם
ובוצעה�על�ידי�טכנאים,�עובדי�מעבדה�או�אחיות�מהמערך

המקומי.

במסגרת�פעילות�המרפאה�בטיפת�חלב,�האחיות�הרחיבו�את
השירות�גם�למניעת�מומים�באמצעות�נטילת�חומצה�פולית,
הכוונה�לבדיקות�סינון�גנטיות,�הפנייה�למעקב�בטיפות�חלב

והרשמה�לקורסי�הכנה�ללידה�והורות.

מעבר�לשיפור�בנגישות�השירות�אל�הלקוחות,�פעילות�זו
מדגימה�את�היתרון�הרב�בשילוב�השירות�בתוך�טיפות�החלב,
עם�התייחסות�מקצועית�כוללנית�של�אחיות�בריאות�הציבור.

דגם�מוצלח�זה�שבו�היינו�חלוצים,�הועתק�בכל�המרכזים
שפעלו�בארץ�וכיום�הם�משולבים�בטיפות�חלב.

�השירות �הרחבת �על �לחשוב �כדאי �מניעה �של בראייה
לאוכלוסיות�נוספות�במסגרת�ייעוץ�טרום�הריוני�כגון,�תלמידי

תיכון�יא-יב,�סטודנטים�ואחרים.

יעל	ארבלי	–		מפקחת	מחוזית

מרפאת�טיי�זקס
משולבת�בטיפת�חלב

שנת��2006נפתחה�בסימן�חיובי�במכון�הנפרולוגי.

בחודש�יולי��2005בישרה�מטופלת�על�הריון�ספונטני.�מדובר
במטופלת�בת��37המבצעת�דיאליזה�מזה��16שנים,�נשואה�+1

שניסתה�שנים�רבות�להרות�ללא�הצלחה.

�יורם�יגיל�מנהל�המכון, �של�פרופ' �בראשותו צוות�המכון,
ד"ר�וקסלר�אלכסנדר,�הרופא�המטפל�שליווה�את�המטופלת,
מזל�אזולאי�האחות�האחראית,�פנינה�אליהו�האחות�האישית,
ד"ר�סימון�שנהב,�מנהל�היחידה�להריון�בסיכון,�וכל�הצוות
הסיעודי�במכון,�נרתמו�למשימה�שעיקרה�שמירה�על�המטופלת

והעובר�הנישא�ברחמה.

התקיימו�ישיבות�צוות�תכופות�ונבנתה�תוכנית�טיפולים�שכללה:
ביצוע�דיאליזה�לעתים�תכופות�יותר.

איזון�קפדני�של�הפרמטרים�החיוניים�הקשורים�במטופל�
דיאליזה.

מטופלת�דיאליזה
ילדה�בן

מזל	אזולאי	–		אחות	אחראית,	מכון	נפרולוגי

הפניית�המטופלת�למרפאה�להריון�בסיכון�גבוה.

תמיכה�והפחתת�חרדה�על�ידי�הצוות�שנחשף�למצוקה
הרגשית�בה�הייתה�המטופלת�בתקופת�ההריון.

במהלך�ההריון�המטופלת�אושפזה�מספר�פעמים�ביחידה
להריון�בסיכון�גבוה�לשם�מעקב�וטיפול�בהתאם.�מספר�ימים
לפני�מועד�הלידה�אושפזה,�ולשמחתנו,�בתאריך�09.01.06
ילדה�המטופלת�בשבוע�35,�בניתוח�קיסרי,�בן�זכר�במשקל
�הבשורה�גרמה�לסיפוק�רב�בקרב�הצוות�במכון. �2.5ק"ג.
התחושה�הקולקטיבית�הינה�שנולד�בן�לצוות�הנפרולוגי.

צילום�היולדת�עם�בנה



האדם�העובד�הוא�המשאב�היקר�ביותר�של�מקום�עבודתו.�כל
ציוד�ויהיה�היקר�והמשוכלל�ביותר,�זקוק�לידע�ולמיומנות�של

האדם�לתכנון,�להפעלה,�לתחזוקה�ולייצור.

נקיטת�שיטות�ואמצעים�רבים�מאפשרים�לשמור�על�חייו
ובריאותו�של�העובד.�אחד�האמצעים�היעילים�ביותר�הוא
מסירת�מידע�והדרכת�עובד�בדבר�הסכנות�הקיימות�במקום

העבודה.

המחוקק�ראה�זאת�לנגד�עיניו,�וכדי�לשמור�על�בריאותו�וחייו
של�העובד�קבע�נורמות�מחייבות�בצורת�חוקים�ותקנות,�אשר
מהווים�אמצעי�יעיל�למניעת�סיכונים�ופגיעה�בבריאותו�ובחייו

של�העובד.

לראשונה�הוכן�ספר�בטיחות�זה�הכולל�תקנות�עם�ביאורים
והסברים�במטרה�להסביר�לעובד�ולמנהלו�ולהדריכם�בדבר
הזכויות�והחובות�למען�השמירה�על�בטיחותו�ועל�חייו�של

העובד.

לדיווח�על�מפגע�בטיחות�-�אנא�התקשרו�לטלפונים�פנימיים:
��5443�,5802או�שלחו�פקס'�5972.

מחלקת�בטיחות�פיתחה�אתר�אינטרנט��בטיחות��ONהמכיל
את�כלל�נהלי�הבטיחות�וקישורים�לאתרי�בטיחות�מובילים.

בקרוב�יפתח�האתר�בכתובת:
www.barziweb.co.il/tzachi/eguide

בטיחות�בברזילי
בטיחות�בברזילי

בטיחות�בבר

בטיחות�בברזילי

בטיחות�בברזילי

הבטיחות�בברזילי

מסירת�מידע�לעובד:�ספר�בטיחות

הצגה:�"לי�זה�לא�יקרה"

בנובמבר��2005הועלתה�הצגת�הבטיחות�"לי�זה�לא�יקרה".
בהצגה�נכחו�כ-��100עובדים�(מסקטור�הסיעוד,�הפרא
ומנמ"ש).�ההצגה�הינה�הצגת�יחיד�המספרת�את�סיפורו
(האמיתי)�של�מנהל�שהיה�אחראי�לתאונת�עבודה�חמורה,
שבגינה�הוא�נכלא.�ההצגה�ממחישה�כיצד�אובדן�תשומת

לב�לשנייה�בודדת�הורסת�חיים�שלמים.

ההצגה�הנה�צעד�משלים�ליום�עיון�למנהלים�שדן�בסוגיות
שונות�באחריות�מנהלים�בתאונות�עבודה.�ביום�העיון

נכחו�כ-�80מנהלים�מן�הסקטורים�השונים.

למודעות�העובדים�בתחומי�הבטיחות�השונים�השפעה�ישירה�על�אקלים�הבטיחות�הארגוני,�הגדלת
המודעות�תוביל�לצמצום�תאונות�עבודה�ומחלות�מקצוע�ולסביבת�עבודה�בטוחה�יותר�לעובדי�המרכז.

פינת�בטיחות�זו�בעיתון�ברזילי�מהווה�במה�לחשיפת�פעילויות�רבות�הנעשות�בתחום�הבטיחות�במרכז
הרפואי�ברזילי.

"לעולם�לא�תדע�מה�מנעת,�אך�מה�כואבת�התובנה
מה�לא�מנעת�..."�(צביקה�בר–דרור)

6 ברזילי�שלנוברזילי�שלנוברזילי�שלנו

הדף	הראשי	של	האתר	לבטיחות

קהל�בהצגה�"לי�זה�לא�יקרה"

הבטיחות�שלך�האיכות�שלנוהבטיחות�שלך�האיכות�שלנו
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בטיחות�בברזילי

בטיחות�בברזילי

בטיחות�בברזילי

בטיחות�בברזילי

בטיחות�בברזילי

בטיחות�בברזי

בטיחות�בברזילי

בחודש�דצמבר�נערך�בבית�החולים�מבדק�איכות�-�בטיחות
רפואית�ובטיחות�לוגיסטית�בבתי�חולים�כללים.�הצוות�שמונה
�מנהל�מח' מטעם�ביה"ח�ללוות�את�המבדק�היה�ד"ר�לוי,
הרדמה,�גב'�דליה�כץ,�אחות�אפידמיולוגית,�מר�פטריק�בניטה,
�ראשוניות �הערכות �כהן. �צחי �ומר �ראשי �אחזקה מהנדס

מאותתות�על�תוצאות�מצוינות�לברזילי.

מבדק�לוגיסטי

לועדת�הבטיחות�במרכז�הרפואי�ברזילי�נועד�תפקיד�מרכזי
וחיוני�בהבטחת�שלומו�ובטחונו�של�העובד�וקידום�עניני
הבטיחות�במרכז�הרפואי�ברזילי,�על�כל�שלוחותיו�(לשכת

הבריאות,�ביה"ס�לסיעוד).

לאחר�סיום�שלוש�שנים�בתפקיד�יו"ר�הוועדה�נפרדת�וועדת
בטיחות�ממר�פטריק�בניטה,�מהנדס�אחזקה�ראשי�ומקבלת
בברכות�את�יובל�בן�מרדכי,�ס/מנהל�אדמיניסטרטיבי�כיו"ר

וועדת�בטיחות�החדש.

לדיווח�על�מפגע�בטיחות�-�אנא�התקשרו�לטלפונים�פנימיים:

�5443�,5802או�שלחו�פקס'�5972.

מינוי�חדש�ליו"ר�וועדת�בטיחות

זהירות

מחלות�הנפש�השונות�בחלקן�מתבטאות
�שליליים. �סימנים �ע"י �גם לעיתים

סימנים�שליליים�כוללים�בין�היתר�צמצום
רגשי�וירידה�בתפקוד�האישי�של�החולה.
עקב�כך�נוצרת�הזנחה�של�תחומים�שונים
�החן. �וטיפוח �ההיגיינה �תחום וביניהם

החשיבות�הרבה�שאנו�רואים�בכך,�הובילה
�במחלקה �לקיים �להחלטה אותנו
הפסיכיאטרית�הפנינג�היגיינה�וטיפוח-חן.

"שקר�החן�והבל�היופי"�הגם�שלא�בתרבות
הזוהר�עסקינן�–�לטיפוח�אישי�ולשמירה�על
היגיינה�יש�השלכות�רבות�וחשובות�על�תחומים
שונים�ביניהם�העלאת�תחושת�הערך�העצמי,
השתלבות�בחיי�החברה,�שיפור�הדימוי�האישי

ושמירה�על�הבריאות.

ההפנינג�התקיים�בחודש�פברואר�במחלקה
�למטופלים �וכיף �פינוק �של �יום והיווה
המאושפזים�באשפוז�מלא�ובאשפוז-יום.

ביום�זה�שמנו�דגש�על�הסברה�לגבי�חשיבות
ההיגיינה�והדרכה�כיצד�לשמור�על�הטיפוח.

הפנינג�ההיגיינה�וטיפוח�החן�כלל�תחנות
בהם�נהנו�המטופלים�מטיפולים�וטיפוחים
שונים:�תספורת�לגברים�ע"י�הספר�וצוות
�טיפוח �לנשים, �איפור �אדולף, מספרת
�ותחנת �לנשים �תסרוקות הציפורניים,

בישום�לגברים�ונשים�כאחד.

�הטיפוח�מהווה�התחלה�חגיגית הפנינג
לנושא�אשר�את�חשיבותו�נשמר�במחלקה.

לאחר�ההפנינג�יוכלו�המטופלים�להמשיך
וליהנות�באופן�יומיומי�ממוצרי�הטיפוח.
מוצרי�הטיפוח�ימשיכו�לשרת�אותם�בפינת
טיפוח�במחלקה�על�מנת�שיוכלו�לשמר�את
ים. �כדרך-חי והטיפוח � נה י י ג ההי

יום�טיפוח�במחלקה�הפסיכיאטרית

משה	רוטשטיין	–	אח	אחראי	מחלקה	פסיכיאטרית

הפנינג�היגיינה�וטיפוח�החן�במחלקה�הפסיכיאטריתהפנינג�היגיינה�וטיפוח�החן�במחלקה�הפסיכיאטרית
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שבוע�בריאות�הנפש

שבוע�בריאו

שבוע�בריאות�הנפש

הנפש בריאות שבוע

בריאות�הנפש

שבוע�בריאות�הנפ

שבוע�בריאות�הנפששבוע�בריאות�הנפש
משה	רוטשטיין	–	אח	אחראי	מחלקה	פסיכיאטרית

יום�עיון�בפסיכיאטריה�-�עבודות�אומנות�של�המטופלים

�מתחילה �המילים �נגמרות �שבו �"במקום �הראשון במפגש
האלימות"�הציגו�ד"ר�פיבן�גאורגיו�-�רופא�מתמחה�במחלקה
הפסיכיאטרית��ומר�אייל�עורב�-�אח�מביה"ח�הפסיכיאטרי
�ומספר �תיאוריות �רעיונות, �הוצגו �בפגישה בבאר-שבע.
�מקרב �אלימות �התפרצות �עם �התמודדות אסטרטגיות

חולי�הנפש.

הוצגו�דוגמאות�לניבוי�וזיהוי�מוקדם�של�פוטנציאל�אלימות
ע"י�התבוננות�בשפת�הגוף�על�מגוון�האפשרויות�והקשה

לשפת�הדיבור�ולתכנים�מבשרי�אלימות�אפשרית.

מפגש�שני�עסק�בקשר�שבין�הגוף�לנפש.�כותרת�המפגש�הייתה
המאבק�המשותף�להחלמה�-�פסיכולוגיה�קלינית�ורפואה.

קבוצת�פסיכולוגים�מהשרות�שלנו�הציגו�מקרים�בהם�נדרשו
לייעוץ�וטיפול�במחלקות�ביה"ח�השונות.�בין�היתר�הוצגה
עבודה�אשר�בה�חולה�מטיפול�נמרץ�נשימתי�נגמל�מהנשמה

בעזרת�טיפול�קוגניטיבי�התנהגותי.

�השונות �ביה"ח �ממחלקות �משתתפים �כ-60 השתתפו
וסטודנטים�מביה"ס�לסיעוד.

�במפגשים. �המשתתפים �מכל �מאד �חיוביים �הדים קיבלנו

המטופלים�אשר�לקחו�חלק�בארגון�וההוצאה�לפועל�של�יום
זה�דיווחו�שנהנו�מאד.

�וקיום�יום�זה�במרכז�הרפואי�שלנו�במסגרת�שבוע ארגון
בריאות�הנפש�היווה�נדבך�חשוב�בחיבור�שבין�גוף�ונפש�כמו
גם�חיבור�הפסיכיאטריה�לכלל�מחלקות�ביה"ח�ולאוכלוסיה

בכלל.

�התקיים �בארץ �הנפש �בריאות שבוע
�שבוע�זה�ביום �ציינו � �בברזילי בנובמבר.

ראשון�6.11.2005.

�המועד. �לפני �כשבועיים �החלו ההכנות
המטופלים�הכינו�פוסטרים,�פליירים,�אספו
עבודות�אומנות�שהוכנו�על�ידם,�אפו�עוגיות
והכינו�עציצי�צמחים�בחממה�הטיפולית

החדשה�בביה"ח.

המטופלים�בשיתוף�הצוות�התגייסו�לפרסום
יום�זה�בכל�ביה"ח.�חילקנו�-�מטופלים�וחברי

הצוות�פליירים�והזמנות

בשלושה�סבבים�בכל�מחלקות�ביה"ח
ובמכונים.

ביום�זה�הפעלנו�בזאר�-�הפנינג�ברחבת
�עבודותיהם �את �הציגו �לביה"ח. הכניסה
מטופלים�מעמותת�אנוש�מאשקלון��ושדרות

ומעמותת�גוונים�מאשקלון.

כמו�כן,�הציגו�את�עבודותיהם�מטופלים�מהשרות�הפסיכיאטרי
באשקלון�-�מחלקת�האשפוז,�מסגרת�אשפוז�יום�מחלקתי
ומרפאתי�ושתי�המרפאות�הנוספות�מקרית-גת�ומשדרות.

הוצגו�מגוון�רחב�מאד�של�עבודות�-�ציורים,�שעונים,�צמחי
בית,�מחזיקי�מפתחות,�בובות,�תכשיטים,�עבודות�סריגה,�דברי
מאפה,�עבודות�רקמה,�כלים�מיוחדים�להגשה,�תליונים,�חוברות
מתכונים�ועוד.��את�כל�העבודות�שהוצגו�ניתן�היה�לקנות.

בכניסה�למתחם�הבזאר�חולקו�ע"י�המטופלים�פרחים�לכל
המבקרים.�פרחים�אלו�נתרמו�ע"י�אנשים�טובים�באמצע�הדרך...

�ע"י �שהוכנו �הפוסטרים �הוצגו �לביה"ח �הכניסה במתחם
�ודרכי �בהפחתתה, �והצורך �הסטיגמה �בנושא המטופלים
התמודדות�של�מטופלים�עם�נושא�זה�ועם�מחלתם�ועוד.

חווינו�שיתוף�פעולה�חיובי�עת�עמדנו�מטפלים�ומטופלים�זה
לצד�זה�והמטופלים�הציגו�את�עבודותיהם�ומכרו�חלק�מהם.

קבוצה�נוספת�של�מטופלים�חילקה�סטיקרים�ופליירים�שנשלחו
אלינו�ע"י�אורנה�מעמותת�ב"נפשנו"�אשר�כיבדה�אותנו�גם

בנוכחותה�באירוע�זה.

עוברים�ושבים,�מבקרים,�אורחים,�מטופלים,�בני�משפחותיהם,
עובדי�ביה"ח�ואף�מנהל�ביה"ח�שנכח�באירוע,�כולם�ציינו�את
�הפעילות. �וחשיבות �המוצגים �עושר �החיובית, האווירה

ביום�זה�קיימנו�שני�מפגשים�מקצועיים�באולם�ההרצאות
המרכזי�בבי"ח.�מפגשים�אלה�היו�מיועדים�לעובדי�המרכז

הרפואי�.
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הערכות�המרכז�הרפואי�לטיפול
בשפעת�העופות

ד"ר	אמיל	חי	–	סגן	מנהל	המרכז

שפעת�העופות�הכתה�ארצות�רבות�בעולם�והיה�ברור�כי�תגיע
גם�לישראל.�משרד�הבריאות�הכין�מבעוד�מועד�את�בתי�החולים
לאפשרות�של�התפרצות�המחלה�בישראל�ע"י�תדריכים�וכתיבת
נהלים�לתרחישים�השונים�וערך�ביקורות�לבדיקת�מוכנות�בתי
החולים�והצוותים�הרפואיים�לטיפול�באירוע�של�התפרצות
המחלה.�כולנו�קיווינו�שהנהלים�שהוכנו�יישארו�על�הנייר�אך
לא�הופתענו�כשההודעה�על�זיהוי�המחלה�פורסמה�בתקשורת.
מייד�אחרי�קבלת�ההודעה�הראשונה�על�זיהוי�המחלה�החל
בית�החולים�להתארגן�לאפשרות�של�קליטת�חולים�חשודים
להידבקות�במחלת�שפעת�העופות.�נהלים�רועננו,�הערכות
נבדקו�והצוותים�הרפואיים�הודרכו�לשמור�על�ערנות�יתר.
ההודעה�על�הגעת�חולה�חשוד�נגוע�שפעת�העופות�לא�הפתיעה
את�הצוותים.�מייד�עם�קבלת�ההודעה�נפרסו�ערכות�ההתמגנות,
צוותים�ייעודיים�נקראו�מהבית�והודעה�על�הפעלת�חדרי�בידוד
נמסרה�למחלקות.�צוות�ממוגן�קיבל�את�החולה,�ערך�לו�בדיקה
גופנית�ודגימות�דם�ומשטחים�לתרביות�נלקחו�לזיהוי�הנגיף.
החולה�הועבר�ע"י�צוות�ממוגן�למחלקה�הפנימית�שם�שהה
בבידוד�תחת�השגחה�עד�שהתקבלה�התשובה�המרגיעה�בשעות
המאוחרות�של�הלילה�שהוא�אינו�חולה�בשפעת�העופות�אלא

בשפעת�פשוטה.

התפשטות�שפעת�העופות�בארץ�נראית�תחת�שליטה�אך�אנשי
הרפואה�לא�נחים.�האגף�לשעת�חירום�של�משרד�הבריאות
תרגל�את�בית�החולים�בפריסת�אוהל�בידוד�נייד�למקרה�הצורך.
עובדי�המחלקה�הטכנית�של�בית�החולים�בסיוע�צוות�מהאגף
לשעת�חירום�פרסו�את�האוהל,�לצורך�התרגול,�במחלקת�נשים
ושר�הבריאות�ומנכ"ל�משרדו�שהגיעו�במיוחד�לבדיקת�האוהל
הביעו�את�שביעות�רצונם�מהאוהל�ואת�תקוותם�שזה�יישאר

בגדר�תרגיל�בלבד.

תושבי�אשקלון,�קרית�גת,�שדרות�וכל�הנפה�יכולים�להיות
�גם�אנחנו רגועים�שבית�החולים�ערוך�ומוכן�לכל�תרחיש.
�בלבד. �תרגיל �בגדר �יישאר �שהכול �לתקווה מצטרפים

בגדי�המגן�מפני�השפעת

אוהל�בידוד

שפעת�העופות�במחוז�אשקלון

בתאריך��16/5התקבלה�הודעה�על�כך�שישנם�לולים�עם�תמותת
�-�חבל�אשכול. �דרום� �ישובים�במחוז �בשני �הודו תרנגולי

צוות�לשכת�הבריאות�של�מחוז�דרום�יצא�מייד�לשטח�לבצע
איתור�מגעים�ולתת�טיפול�מונע.�בהמשך�לכך,�גם�במחוז�שלנו,
מחוז�אשקלון,�התגלתה�המחלה�-�למחרת,�ב-17/5,�קיבלנו
הודעה�בשעות�הבוקר�על�כך�שלול�במושב�שדה�משה�חשוד
כנגוע�במחלה.�יש�במקום�כבר�יומיים�תמותה�של�העופות,
אשר�התקדמה�במהירות�עצומה.�יש�לציין�שבעופות�זו�התמונה
הקלינית�העיקרית�-�מחלה�קשה�ביותר�שמתקדמת�במהירות
גדולה�וגורמת�למות�העוף.�צוות�לשכתנו�יצא�למושב,�איתר
את�כל�האנשים�שעבדו�בלול�הנגוע�ונתן�להם�טיפול�מונע�-
עוד�באותו�היום�במהלך�ערב-לילה.�מדובר�בחקלאי�בעל�הלול
והפועלים�שלו.�הטיפול�המונע�כלל�מתן�תרופת�תמיפלו,�אשר
מעכבת�את�נגיף�השפעת.�למחרת,�במהלך�השבת,�החלו�גם
פעולות�של�השירותים�הוטרינריים�במשרד�החקלאות,�במטרה
להפסיק�את�האפשרות�של�התפשטות�המחלה�בלולים�אחרים
באזור.�נכון�להיום,�22.3.2006,�כבר�למעשה�הושלמה�המתה
�לשכת של�כל�הלולים�במושב�שדה�משה�וברדיוס��3ק"מ.
�העובדים �כל �של �הבריאות �מצב �את �מנטרת הבריאות
שמשתתפים�במבצע�הסילוק�של�הלולים�ומספקת�מתן�טיפול
מונע�לפני�חשיפה�במידת�הצורך.�יש�להדגיש,�שמהירות�ויעילות
בפעילות�צוותי�הלשכה�התאפשרו�רק�בגלל�העבודה�המהירה
והמקצועית�של�האחיות,�אשר�מורגלות�להיענות�לאירועים
חריגים�בכל�שעות�היממה�בכל�יום�בשנה.�מערך�זה�של�תגובה
אפידמיולוגית�מיידית�נמצא�היום�בסכנה�קשה�לאור�הכוונות

של�צמצום�השרות�לבריאות�הציבור.

שפעת�העופות

שפעת�ה

שפעת�העופות

שפעת�העופות

עת�העופות

שפעת�העופות

שפעת�העופות�הגיעה�לישראלשפעת�העופות�הגיעה�לישראל

ד"ר	מיכאל	גדלביץ	–	רופא	אזורי



ד"ר	עדנה	ורדיגר	קורצברט	מנהלת	יחידה	כירורגית	ילדים

המכון�האמריקאי�לקידום�הבריאות,�IHI,�הינו�מרכז�יוקרתי
בינלאומי�שעוסק�בתוכניות�לקידום�ושיפור�הבריאות�בארה"ב
ובעולם.�מנהליו�ועובדיו�מעורבים�בתוכניות�שונות�של�שיפור
איכות�במערכות�בריאות�שונות�בעולם�מחוץ�לארה"ב�כמו

אנגליה�וארצות�אירופה�אחרות.

המכון�מקיים�מדי�שנה�כנס�בינלאומי�גדול�בו�מציגים�נציגים
מארצות�שונות�תוכניות�ופעולות�שיפור�לקידום�הבריאות

ושיפור�האיכות�ברפואה.

הכנס�של��2005התקיים�בחודש�דצמבר�ובו�השתתפו�כ-�5400
20� �נבחרו �הפוסטר �עבודות �כל �מבין �ארצות. �מ-45 איש
�ביניהם �הכנס, �של �מיוחד �במושב �להצגה �בלבד פוסטרים

הפוסטר�של
המרכז�הרפואי�ברזילי,�היחיד�ממדינת�ישראל.

ד"ר�חי�אמיל,�סגן�מנהל�המרכז,�וגב'�אסתי�פאר�בר-יוסף,
�ניהול �בנושא �הפוסטר �את �הציגו �הסיעוד, סגנית�מנהלת
הסיכונים.�בפוסטר�הוצג�פיתוח�אפליקציה�חדשה�על�בסיס
של�תוכנת���microsoft accessלהקלדת�כל�נתוני�האירועים
המדווחים�ליחידה�לבקרה,�איכות�וניהול�סיכונים.�האפליקציה
פותחה�ע"י�צוות�היחידה,�ד"ר�חי,�אסתי�פאר�ומר�כהן�צחי,
מהנדס�תעשיה�וניהול,�חבר�ביחידה.�האפליקציה�הביאה�לכך
שמידע�רב�וחשוב�התקבל�ובאמצעותה�ניתן�לבצע�ניתוח
נתונים,�הצלבת�והשוואת�נתונים,��מדדי�איכות,�קבלת�החלטות

ועוד�אפשרויות�רבות�נוספות.

שיפור�איכות�הטיפול
קידום�הבריאות

הטיפול איכות שיפור

ם�הבריאות

שיפור�איכות

שבוע�ב

שיפור�איכות

בכנס�הציגו�ד"ר�חי�וגב'�אסתי�פאר�את�האפליקציה�והשימוש
בה.�לצורך�כך�תורגם�כל�תוכן�האפליקציה�לאנגלית�והתקיימה
הדגמה�של�השימוש�באפליקציה�באמצעות�מחשב�נייד.�רופאים
�המכון �של �הנציגים �ובמיוחד �בכנס, �שהשתתפו ואחיות
לבטיחות�מטופלים�באנגליה,�הביעו�פליאה�על�הרעיון,�על
פשטות�התוכנה�והעלות�האפסית�שלה�וביקשו�מידע�מפורט

על�תהליך�בניית�האפליקציה.

המשתתפים�ציינו�שקיימות�תוכנות�יקרות�מאוד�שלאו�דווקא
�ומוצלח. �זול �להם �נראה �שלנו �והרעיון �לצרכים עונות

הקבוצה�מסינגפור�הציגה�רעיון�יפה�להקטנת�הסיכון�לנפילת
מטופלים.�צוות�הסיעוד�הגדיר�את�החולים�שנמצאים�בסיכון
לנפילות�והדביק�מדבקה�עם�תמונה�של�עץ�דקל�נוטה�לצד�על
מיטת�החולים�הללו.�הרעיון�הביא�לערנות�יתר�של�הצוות
�ואם�בנפילת �נפילת�מטופלים. �ולהקטנת�אירועי הרפואי
מטופלים�עסקינן,�הסקנו�מהתוכנה�שלנו�שמספר�אירועי
נפילת�מטופלים�ל-��1000ימי�אשפוז�במרכז�הרפואי�ברזילי
הוא�נמוך�לעומת�הדיווחים�בעולם,��1.4אירועים�אצלנו�לעומת

�4אירועים�ל-��1000ימי�אשפוז�בממוצע�בעולם.

בנוסף�להצגת�הפוסטר,�תוכנית�הכנס�נגעה�בהיבטים�שונים
של�בטיחות�מטופלים,�מניעת�טעויות,�מניעת�זיהומים�וניהול
הסיכונים.�במהלך�הכנס�השתתפה�אסתי�בקורס�מרוכז�של
יום�אחד�בנושא�בטיחות�מטופלים,�בו�למדה�טכניקות�חדשות
�מניעת�זיהומים�ועוד. להקטנת�טעויות�בטיפול�תרופתי,

קידום�במערכות�הבריאות
ושיפור�איכות�הטיפול

קידום�במערכות�הבריאות
ושיפור�איכות�הטיפול

�הבריאות �לקידום �האמריקאי �המכון �של �הבינלאומי �השנתי הכנס
The Institute for Healthcar Improvement (IHI)

10 ברזילי�שלנוברזילי�שלנוברזילי�שלנו

ד"ר�אמיל�חי,�סגן�מנהל�המרכז�הרפואי�ואסתי�פאר,�סגנית�אחות
ראשית�בכנס
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פרופ'�עמוס�כץ
מנהל�מערך�קרדיולוגי
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פרופ'	עמוס	כץ,	מנהל	המערך	הקרדיולוגי

המערך�הקרדיולוגי�במרכז�רפואי�ברזילי

מתוכננות�מרפאות�בתחום�אי�ספיקת�הלב,�מרפאה�לאבחון
וטיפול�בחולים�עם�התעלפות.

מתוכנן�פתיחת�שרות�למניעה�ושיקום�של�חולי�לב7.
לאחר�אירוע�לבבי,�לאחר�צנתור�וניתוח�לב.

יחידת�המחקרים�המערך�ימשיך�בפעילות�מחקרים8.
קליניים�אשר�עסק�בה�בעבר�והגיע�להכרה�בינלאומית
�חשובים. �עולמיים �במקרים �ובהשתתפותו במיומנותו

גיוס�משאבים:
הקרדיולוגיה�המודרנית�הינה�עתירת�טכנולוגיה�ודורשת
�חדשני. �ציוד �והשמת �ברכישת �בעיקר �רבים, משאבים
המערך�הקרדיולוגי�יקדיש�מאמצים�גם�לשטח�זה�כדי�לחדש
ולהביא�את�מיטב�הטכנולוגיה�לבית�החולים�קשר�לקהילה

קהילה�רפואית:
המערך�הקרדיולוגי�רואה�חשיבות�רבה�בשמירה�ושיפור
הקשר�לקהילה.�הן�דרך�היותו�מרכז�מייעץ�לרופאי�הקהילה,
בכל�הרמות�כולל�סיוע�למכוני�הלב�השונים�אשר�הקימו
הקופות�השונות�והן�ע"י�עזרה�בפיתוח�שרות�משולב�-
דוגמא�אי�ספיקת�הלב,�איתור�חולים�בסיכון�גבוה�ועוד.

פרויקטים�קהילתיים:
מתוכננים�פרויקטים�של�מניעה�וטיפול�בחולי�לב�בקהילה.
לדוגמא�בניית�רשת�מוקדים�וחינוך�האוכלוסייה�לטיפול
במקרי�דום�לב.�בניית�דגם�עיר�של�safe city.�דגם�אשר
�ובעיקר הוחל�בישומו�במספר�ערים�בארץ�כגון�רעננה,
בעולם.��safe cityכולל�חינוך�האוכלוסייה,�מיקום�מכשירים

להצלת�חיים�וטיפול�בדום�לב�בקהילה.

להלן�תקציר�של�מבנה�המערך�ומתווה�בסיסי�לאן�נשואות�פנינו.
מחלות�לב�וכלי�דם�הינם�גורם�התחלואה�והתמותה�העיקרי
בעולם�המערבי.�התפתחות�גדולה�חלה�במניעה,�אבחון�וטיפול

במחלות�אלו�בשנים�האחרונות.
המניעה�והטיפול�במחלות�לב�וכלי�דם�היה�תמיד�בראש�מעיניו

של�המרכז�הרפואי�ברזילי.
המערך�הקרדיולוגי�שם�לפניו�מטרה�להמשיך�לפתח�ולשפר�את
איכות�והיקף�הטיפול�המוצע�למניעה�וטיפול�במחלות�לב

וכלי�דם.
המערך�הקרדיולוגי�שם�לעצמו�מטרה��למתן�שרות�קרדיולוגי
איכותי,�חדשני�ועדכני�לקהילה,�הן�בשלב�האישפוזי�והן�בשלב
האמבולטורי.�המוטיב�הינו�מתן�כל�השרות�הקרדיולוגי�לקהילה

באיכות,�חדשנות�וזמינות�גבוהה.

להלן�תיאור�של�יחידות�המערך,�תפקודם�וכיווני�התפתחות
עתידיים.

המערך�כולל�מספר�יחידות:
יחידות�האשפוז1.

היחידה�לטיפול�נמרץ�לב�הכוללת��8מיטות�אשפוז�הנותנת
מענה�למצבים�הדחופים�ברפואת�הלב�כגון�אוטם�שריר�הלב.
בקרוב�יפתחו�עוד��6מיטות�אשפוז�קרדיולוגיות�אשר�ישמשו

לרווחת�החולים.
היחידה�לקרדיולוגיה�פולשנית2.

�דהינו�צנתורים עוסקת�באבחון�וטיפול�פולשני�בחולים,
אבחנתיים�וטיפוליים.�היחידה�מטפלת�בחולי�מאושפזים
כולל�חולים�בשלב�החריף�של�אוטם�שריר�הלב�ומבצעת
פתיחה�של�עורקים�חסומים�בשלב�אוטם�שריר�הלב,�וכן
חולים�אמבולטוריים.�ביחידה�נעשה�שימוש�בטכנולוגיות
חדישות�וציוד�מתקדם.��היחידה�תרחיב�את�הקף�פעולתה

ומגוון�השירותים�שתספק�למאושפזים�ולקהילה.
יחידה�לאלקטרופיזיולוגיה3.

מטפלת�באבחון,�טיפול�וריפוי�הפרעות�קצב,�עוסקת�בנושאים
החדשניים�של�התחום�וכבר�עתה�מיישמת�את�כל�החידושים
בשטח�עתיר�טכנולוגיה�וחידושים�זה.�בעתיד�הקרוב�יופעל
�אלקטרופיזיולוגיות. �לפעולות �חדר �ההיקף במלוא

היחידה�לקרדיולוגיה�לא�פולשנית4.
�וכן �מיומן, בדיקות�אקו�של�הלב�-�ליחידה�צוות�רפואי
�ציוד�הנמצא ציוד�חדשני�ביותר�הכולל�אקו�תלת�ממדי.
�בו. �נתברכנו �ואנו �בארץ �חולים �בתי �של �מועט במספר
�טיפול �והכוונת �לאבחון �שונות �פולשניות �לא בדיקות
�שימוש �תוך �לב �למחלות �בסיכון �וחולים �לב בחולי
באמצעי�הדמיה�חדשניים�כולל�אקו�תלת�ממדי�במאמץ.
בעתיד�עם�רכישת�מכשיר�.�C.Tחדש�לבית�החולים�ניתן
�חדשני �בציוד �וירטואלי" �"צנתור �בדיקת �לבצע יהיה

ומוביל.
קרדיולוגיה�גרעינית�בשיתוף�עם�מכון�האיזוטופים.5.
מרפאות�הלב�ימשיכו�את�פעילותן�וירחיבו�את��שרותיהם.6.

קיימות�מרפאות�בתחומים�שונים:
-�מרפאת�לב�האישה

-�מרפאת�קוצבים
-�מרפאת�הפרעות�קצב

-�מרפאת�צנתורים



תופעת�האלימות�נגד�נשים�בתוך�המשפחה�הולכת
וגוברת�בארץ�ובעולם.

יום�המאבק�הבינלאומי�למניעת�אלימות�נגד�נשים�חל
בתאריך��25לנובמבר.

המחלקה�לעבודה�סוציאלית�בשיתוף�עם�מעמד�האישה,
ציינו�השנה�יום�זה�בבית�חולים�ברזילי,�ביום�חמישי,�24
לנובמבר��2005בהקמת�שלושה�דוכנים:�דוכן�מרכזי�מול
המודיעין,�דוכן�בכניסה�למרפאות�חוץ�ובבניין�האשפוז
החדש,�לקראת�סוף�היום�העובר�דוכן�זה�לכניסה�של

חדר�המיון.

מטרת�הדוכנים�הייתה�לעלות�לראש�סדר�היום�את
תופעת�האלימות�נגד�נשים�והחשיבות�לטיפול�בה

כשנתגלתה�בהקדם�האפשרי�ובמניעתה.
הדגשנו�כי�אלימות�נגד�נשים�הינה�תופעה�חברתית
הרווחת�בכל�שכבות�האוכלוסייה.�נשים�אלו�נמצאות
�מבודדות�חברתית�וחשופות�יותר במצוקה�רגשית,
�למוות. �אף �קיצוניים �ובמקרים �כרוניות למחלות
הצגנו�בכל�דוכן�את�שמן�של��16הנשים�שנרצחו�בשנת
�2005בלבד�ע"י�בני�משפחתן�או�בני�זוגן�ואף�אפשרנו

להדליק�עבורן�נרות�זיכרון.

בנוסף,�הצגנו�מגוון�רחב�של�גורמים�טיפוליים�בקהילה
ובמספר�שפות�שונות�על�מנת�לאפשר�לכל�אחד�או
אחת�החשופים�לאלימות�פיזית,�מילולית�או�נפשית
�זו. �לתופעה �מענה �יש �כי �ולדעת �סיוע לקבל
במשך��3שעות�בהם�הדוכנים�היו�פעילים,�הייתה�הענות

מניעת�אלימות�נגד�נשים די�לאלימות

נשים נגד אלמות מניעת

המאבק�הבינלאומי

מניעת�אלימות�נ

די�לאלי

די�לאלימ
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יום�המאבק�הבינלאומי
למניעת�אלימות�נגד�נשים

יום�המאבק�הבינלאומי
למניעת�אלימות�נגד�נשים

המחלקה	לעבודה	סוציאלית,	בשיתוף	וועדת	היגוי	של	מעמד	האישה

יום�המאבק�נגד�אלימות

של�העוברים�ושבים�(נשים�וגברים)�אשר�שאלו�שאלות,
לקחו�חומר�ופליירים�ותמכו.

לסיכום,�תופעת�האלימות�נגד�נשים�אינה�גזירת�גורל
וניתן�לטפל�ולמנוע.

עובדות	יקרות,
בשמי�ובשם�חברותי�בועדת�היגוי�שמחות�לברך�אותך�לרגל

יום�האישה�הבין�לאומי�-�בשנה�של�בריאות,�שגשוג,�ויצירה.

גם�השנה�כמו�בשנים�קודמות,�אנו�מציינות�אירועים�מיוחדים:
�יום�האישה�בברזילי�צויין�בהרצאות�מעניינות.-21/3/06

תיערך�תערוכת�יוצרים�בתחומי�הפיסול,�צילום,-�יוני�
ציור�וכד'�של�עובדי�המרכז�הרפואי.

יתקיים�יום�ספורט�"נשים�הולכות�רחוק"-ספטמבר�
יצוין�יום�המאבק�הבינלאומי�למניעת�אלימות-נובמבר

נגד�נשים.

הצעות�ורעיונות�נוספים�יתקבלו�בברכה!
בברכת	חג	שמח

שוש��סלע
ממונה�על�מעמד�האישה.

"כל	אחד	מאיתנו,	יש	את	היכולת	להתפתח,	לצמוח,	להשתפר,
להציב	מטרותינו	ולהתחיל	במסע	של	הגשמת	חלומותינו.	אם	בכלל
קיים	הסוד	לאושר	בעולם	–	הרי	הוא	זה,	להבין	כי	אתה	אדם

נפלא	אשר	יכול	בעצמו	להוות	את	נקודת	ההתחלה,	כל	שעליך
לעשות	הוא	להאמין	בעצמך	ולהתחיל..."

	(קולין	מקארתי)



ברזילי�שלנוברזילי�שלנוברזילי�שלנו13

����������
�������
����
�����
��

יום�הסוכרת יום�הסוכרת

הסוכרת יום

יום�הסוכרת

יום�הסוכרת

יום�הסוכרת לינדה	פרז	–	מתאמת	סוכרת

יום�הסוכרת�בברזילייום�הסוכרת�בברזילי

ב-�27לדצמבר�התקיים�יום�הסוכרת�הבין�לאומי,�זו�השנה
השניה�ברציפות.

ביום�זה�פתח�ביה"ח�את�שעריו�לציבור�הרחב�וקיים�מגוון
בדיקות�לגילוי�מוקדם�של�סוכרת�וסיבוכיה.

חולי�סוכרת�רבים�הגיעו�למרפאות�חוץ�לבדיקות�רופאי
עיניים,�כף�רגל,�נפרולוגים,�נוירולוגים�ואחות�סוכרת.

כמו�כן�הוצגו�מבחר�מוצרים�ושירותים�שונים�למטופלים
שאושרו�על�ידי�האגודה�לסוכרת�עבור�חולי�הסוכרת.

היום�הוגדר�כמוצלח�ביותר,�המטופלים�הגיעו
בהמוניהם.��קיבלנו�מהמטופלים�תגובות�חמות

ביותר.
מקווים�ששיתוף�הפעולה�המתוק�הזה�ימשיך
בכל�שנה�ושנה�ויהפוך�למסורת�בביה"ח�שלנו.

�הבא�של�האיגוד �נבחר�לנשיא� � פרופסור�אברהם�ברוכין,
�לשנים (ISLSM)� �הלייזר �ורפואת �לכירורגיה הבינלאומי

.�2007-2009

בחירתו�של�פרופ'�ברוכין,�נערכה�במסגרת�הקונגרס�הבינלאומי
ה-�16של�האיגוד�הבינלאומי�לכירורגיה�ורפואה�בלייזר,�אשר
התקיים�בטוקיו,�יפן,�בספטמבר��2005.האיגוד�הבינלאומי,
נוסד�לראשונה�בתל-אביב,�בשנת��1975על�ידי�פרופסור�אייזיק
קפלן,�אשר�פיתח�לראשונה�את�מכשיר�הלייזר�הניתוחי�הראשון
�ושרון- �תיבות�קפלן �-�למעשה�ראשי בעולם�(ה"שרפלן"

המהנדס�שעזר�בפיתוח).

זהו�האיגוד�הראשון�והוותיק�ביותר,�בתחום�הלייזרים�בעולם.
מאז�נוסדו�חברות�ואיגודים�רבים�ללייזר�במדינות�שונות,�כולם

.(ISLSM)�משתייכים�לאיגוד�הגג��הבינלאומי

האיגוד�מונה�כיום�אלפי�חברים�בכל�רחבי�העולם,�גם�במדינות
שאין�להן�קשרים�עם�מדינת�ישראל.�פרופ'�ברוכין,�שנבחר
לפני�כשנתיים�למזכ''ל�האיגוד,�נבחר�עתה�לנשיא�הנבחר.
במקביל�הוארכה�כהונתו�כמזכ"ל�האיגוד,�לשנתיים�נוספות�עד

כניסתו�לתפקיד�הנשיא.

על�פי�התקנון,�פרופ'�ברוכין�יארח�בעוד�כארבע��שנים�(2009)
את�הקונגרס�הבינלאומי��ה-��18של�האיגוד,�הפעם�באילת,

עם�צפי�לכ-�1000משתתפים.

����������������� ����������	
����!
���������
�������
�$����

פרופ'�אברהם�ברוכין�נבחר�לנשיא�
(ISLSM)איגוד�הלייזרים�הבינ"ל�
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גם�השנה�נערכו�משחקי�הספורטיאדה�באילת.�זהו�אירוע�יפה�ומיוחד
אשר�מפגיש�עובדים�ספורטאים�מכל�הארץ�תוך�כדי�הפגנת�עוצמה
ורוח�ספורטיבית.�בספורטיאדה�השתתפו�קבוצת�כדורסל�וקבוצת

שחמט.
נבחרת�השחמט�של�המרכז�הרפואי�ברזילי�מורכבת�מד"ר�אורלנסי
�ד"ר�נמץ �ד"ר�פולישוק�איליה�-�פנימית�ד', אלפרד�-�נוירולוגיה,
�נוירולוגיה, -� �אלכסנדר �שנקר �ד"ר �המוטולוגיה, אנטולי-

ביטון�יעקב�-�רנטגן�וסביר�סמיון�-�רנטגן.
נבחרת�השחמט�זכתה�בגביע�במקום�השני�אישי�-�ד"ר�אורלנסקי.
בהזדמנות�זו�אנו�מודים�לד"ר�שרף�מנהל�המרכז,�מר�איתן�כהן�אמרכ"ל
המרכז,�גב'�כהן�ניצה�מנהלת�משאבי�אנוש,�גב'�רימונה�אלבז�מנהלת
רווחה�וכמו�כן�לוועד�העובדים�מנהל�ומשק�ופרא�רפואיים.�לכולם�חן

חן�על�עזרתכם�והרבה�תודה.

הספורטיאדה�ה–�25הספורטיאדה�ה–�25
סימון		סביר	–	רנטגן

	�����	
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יום�האחות

יום�האחות

יום�האחות

יום�האחו יום�האחות

יום�האחות

האחות

יום�האחות

יום�האחות�מרץ�2006יום�האחות�מרץ�2006

�למסורת, �הפך �במוסדנו �האחות יום
נוכחותה�של�אילנה�כהן�ביום�זה�איתנו
�אילנה�מלווה הפכה�גם�היא�למסורת.
אותנו�במאבקנו�הצודק�להשלמת�100
התקנים�החסרים.�קיווינו�שביום�זה�נוכל
�מקווים �אנו �התהליך. �סיום �על לברך
שב-�23.3.06נוכל�להודות�על�המוגמר
�כאן �אין �מבחינתנו, �רצוננו. לשביעות
מקום�למשא�ומתן�ואנו�מקווים�לקבל�את
�להסכמי �בהתאם �לנו �שמגיע �מה כל

העבודה.

�ע"י �פוסטרים �הוצגו �האחות ביום
�אורטופדית, �כירורגית, המחלקות:
אורולוגיה,�מכון�גסטרו,�מכון�אונקולוגי,
�בפג �נמרץ �טיפול �כירורגי, �יום אשפוז
ובילוד,�טיפול�נמרץ�לב,�התאוששות,�בי"ס
לסיעוד�ומכון�נפרולוגי�שהוציא�בנוסף
דיסק�שהתכנים,�המוסיקה�והזמרת�כולם

שייכים�למכון.
רמת�הפוסטרים�הן�בתצורה�והן�בתכנים

משקפת�רמת�מקצועיות�גבוהה.
ממש�מחמם�את�הלב.

חשוב�להמשיך�את�העשייה�המקצועית
בחיי�היום�יום�ולשלוח�את�הפוסטרים

לכנסים�ארציים.

"מטפלים	במטפלים"
ביום�חמישי�בנוסף�להפנינג�של�מכירות
וקניות�קיימנו�מערך�של�טיפולים�תחת
. �במטפלים" �"מטפלים הסיסמא
�אחות �רחל, �לגבזו �שייך �כולו הרעיון
אחראית�בטיפול�נמרץ�לב,�שפנתה�בעבר
�כדי �קבוע �חדר �שנקבל �ההצעה עם

לטפל�במטפלים.

מי�שכל�הזמן�נותן,�צריך�לקבל�ולהתמלא
אנרגיה�חדשה�כדי�שיוכל�ולהמשיך�ולתת.

לרחל�גבזו�וצילה�בוסקילה�מטיפול�נמרץ
לב,�ג'ני�רונד�מיולדות,�ורד�הברמן�מבי"ס
לסיעוד�ואסתי�הברמן�מ"מכלול",�תודה
�וטיפלו �מזמנן �שתרמו �על מיוחדת
באחיות.�מכללת�מכלול�בראשותה�של
אילנה�דורון,�תרמה�ליום�זה�את�מיטות

הטיפול.

עבודת	הסיעוד
הסיעוד�מהווה�נדבך�חשוב�בקיום�הארגון
ובהשגת�מטרותיו.�כל�אחד�ואחת�מהצוות
הסיעודי�הוכיח�בגרות�מקצועית�ואחריות
אישית�כלפי�הארגון�כאשר�למרות�העומס
�להשגת �תרמו �יומיים �היום והקשיים

המטרות.
למרות�הקיצוץ�במשאבים�הצוות�הסיעודי
תרם�להעלאת�התפוקות�וההכנסות�בשנה
�שילב �הצוות �מכל, �והחשוב שחלפה.
�גדולתו. �ובזה �ואנושיות מקצועיות

�וחוליה �מרכזית �צומת �מהווה הסיעוד
מקשרת�במפגש�בין�המטופל�ומשפחתו
לבין�שותפי�התפקיד�המעורבים�בטיפולו.
העשייה�המודרנית�מגוונת�ומורכבת�מאוד
�ברמה �ומקצועיות �אחריות ומחייבת

גבוהה.

תודה,	תודה	ושוב	תודה
אבי�פרץ�ושאר�חברי�הוועד�שפועלים�כל
�תרמו השנה�לטובת�החברים�והארגון
�והערב �האחות �יום �של �לקיומו רבות

המהנה.
צוות�משרד�אחות�ראשית�תרם�בייעוץ,

הדרכה�והצבת�הפוסטרים.
�לאור�שתרמה�את�הכיתה תודה�לתמי
ולדליה�זערור�אם�הבית,�לכל�אנשי�מינהל
�שהתבקשו, �מה �בכל �שעזרו ומשק
לרופאים�ולמנהלי�המחלקות�שחלקו�עמנו
�בארוחות �עמנו �והשתתפו �היום את

המחלקתיות.

תמר	דוד	–	מנהלת	הסיעוד

��	������
���
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את�ד"ר�מלי�אהלי�פגשתי�לראשונה�ב-��1982בארוחת�ערב
�החולים. �בית �מנהל �אז �שהיה �ורדי �פיטר �פרופ' �של בביתו

הוזמנתי�אז�כסגנו�החדש,�שבא�לעזור�להרים�את�המשימה�הכבדה
של�העמדת�המרכז�הרפואי�ברזילי�על�פסים�חדשים�מודרניים

יותר.

�המתמחות �כאחת �בפני �והוצגה �כן, �גם �לשם �הגיעה מלי
המוכשרות�והנחמדות�של�מחלקת�ילדים�שהוקמה�ע"י�פרופ'

ורדי�בשעתו.

מלי�עשתה�עלי�מהתחלה�רושם�של�בחורה�עליזה�ואוהבת�חיים
עם�גיטרה�ביד,�שמאד�אהבה�את�המקצוע,�את�המחלקה�ואת

בית�החולים.

�עם �מוצלחת �ילדים �רופאת �להיות �התפתחה �השנים במשך
�הפונים. �לכל �וסובלנות �סבלנות �עם �רבות, השתלמויות
ד"ר�מלי�קיבלה�את�ניהול�אישפוז�היום�במחלקה�ובנוסף�השתתפה
בפעילויות�אחרות�של�המחלקה,�ולקחה�על�עצמה,�לפי�בקשתי
את�הטיפול�בסטז'רים�שהיה�מאד�מוזנח�ולווה�בביקורת�קשה

של�הסטז'רים�לאורך�השנים.

�בנושא �הטיפול �את �עצמה �על �לקחה �שמלי �יום מאותו
שמענו�אך�ורק�מחמאות�מהסטז'רים�כאשר�ההגדרה�שחזרה�על

עצמה�בכל�פעם�היתה�"נשמה�טובה".

ואמנם�היא�היתה�נשמה�טובה,�מלאת�אופטימיות�ומאד�תחסר
לכולנו,�ובמיוחד�לילדים�של�הקהילה�שלנו.

ד"ר�שמעון�שרף
מנהל�המרכז

ד"ר�שרף�מנהל�המרכז,�משפחה�וחברים�של�מלי,�מורי�ורבותי.

אין�כמו�המחווה�הזאת,�של�הנהלת�בית�החולים,�לקרוא�לחדר
ההרצאות�על�שמה�של�ד"ר�מלי�אהלי,�כדי�לבטא�את�ההערכה
לפעילותה�העקבית�והברוכה�מאוד�של�מלי,�בהוראת�סטודנטים
סטז'רים�והצוות�הרפואי�בכלל.�שמו�של�אדם�איננו�פרט�טכני
בלבד.�הוא�מבטא�אופי,�נושא�מאוויים,�כפי�שכותבת�המשוררת

זלדה�בשיר:�לכל�איש�יש�שם.

"לכל�איש�יש�שם�שנתן�לו�אלוקים�ונתנו�לו�אביו�ואימו.�לכל
איש�יש�שם�שנתנו�לו�קומתו�ואופן�חיוכו�ונתן�לו�האריג.�לכל
איש�יש�שם�שנתן�לו�הים�ונתן�לו�מותו".�האדם�מקבל�שם
מיד�עם�לידתו,�אך�במשך�חייו�הוא�ממשיך�לבנות�את�שמו
ולצקת�לתוכו�משמעות.�רק�עם�מותו�של�האדם�מקבל�השם

את�מלוא�משמעותו.

כך�אנו�מוצאים�כבר�אצל�יעקב�אבינו,�העומד�לפני�סיום�חייו
וביודעו�אלו�ניסיונות�מצפים�לצאצאיו�במצרים�אחרי�מותו,
�בברכה �אותם �ומברך �האהוב �בנו �יוסף, �לבני �קורא הוא
המפורסמת:�"�המלאך�הגואל�אותי�מכל�רע�יברך�את�הנערים
�ויצחק". �אברהם �אבותיי �ושם �שמי �בהם ויקרא

אין�פלא�שהברכה�הזאת�אומצה�ונאמרה�במשך�אלפי�שנים
ע"י�ההורים�לילדיהם.�אני�בטוח�שרבים�רואים�מול�עיניהם,
אם�מניסיון�אישי�או�מספרות�ואומנות,�את�התמונה�של
ההורה�שנפרד�מילדו,�רוכן�עליו�ומברך�אותו�בברכה�הזאת.

הברכה�של�יעקב�היא�לא�רק�ברכה,�אלא�גם�דרישה�מהנכדים
וצאצאיהם�ללכת�בדרך�של�אבותיו.

בעמדנו�כאן�באולם�ההרצאות,�שיקרא�מעתה�ע"ש�ד"ר�מלי
אהלי,�ניצב�בפנינו�האתגר�הזה.

השם�מחייב.�הוא�מחייב�לזכור�רופאה�רגישה�לסבל,�מתייחסת
לאדם�באשר�הוא�אדם.�הוא�מעניק�כוח�לשאוב�שמחת�חיים

גם�בשעות�קשות.

אולם�ההרצאות�מזכיר�מורה�טובה�המעניקה�ידע�לסטודנטים,
לסטז'רים�ולרופאים�המשפיעים�עליהם�מעולמה�הפנימי.

על�כל�זה�אנו�מודים�להנהלת�בית�החולים,�שבהחלטתה�לקרוא
לאולם�ההרצאות�על�שמה�של�מלי,�העניקה�לנו�אנשי�מחלקת

ילדים�ציון�שאין�הולם�ממנו�לזכרה.

יהי�זכרה�ברוך.
פרופ'�מ.�שליזינגר
מנהל�מחלקת�ילדים

טקס�קריאת�אולם�הרצאות
על�שם�ד"ר�מלי�אהלי�ז"ל

דברים�לזכרה
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פרשו�לגמלאות

ברכות�לפורשים

ברכות�לפורשים

ברכות

ברכות תמונות

ברכות�לפורשים

רכות

ברכות�לפורשים

ברכות�לפורשיםברכות�לפורשים

דוד�החל�את�עבודתו�במרכז�הרפואי�ברזילי�בשנת
��1961תחילה�כעובד�מטבח�ובהמשך�התקדם�לתפקיד
מנהל��מערך�מזון.�בנוסף�לתפקידו�התקני�דוד�שימש
�ופרא �ומשק �מנהל �וועד �כיו"ר �רבות �שנים במשך
רפואיים,�תפקיד�שהלם�את�כישוריו:�מנהיגות,�הגיון
פשוט�ובריא,�חריצות,�תושייה�ויחסי�נועם�בינו�לבין

הסובבים�אותו.

פרופ'	לאונרדו	רייזין�-�מנהל�היחידה�לטיפול�נמרץ�לב
עלה�לישראל�ב-�1973מקורדובה�שבארגנטינה.�עם�עלייתו

לישראל�החל�את�עבודתו�אצלנו.

פרופ'�לאונרדו�רייזן�ייסד�בבית�חולים�את�יחידה�לטיפול
�למערך �התפתח �יותר �שמאוחר �הלב �ומכון �לב, נמרץ
�הוא�הצטרף�לפקולטת�מדעי�הבריאות�של הקרדיולוגי.
�ב-�1997קודם�להיות�פרופסור �גוריון. אוניברסיטת�בן

לרפואה.
פרפו'�רייזן�פרסם�מספר�רב�של�עבודות�בעיתונים�מדעיים

והיה�חבר�בעמותת�קרדיולוגית�ישראלית.
מכון�הלב�במרכז�הרפואי�"ברזילי"�תחת�הנהלתו�של�פופ'
רייזן�שמר�על�המסורת�הישראלית�של�מצוינות�במחקר,

השכלה�רפואית�ומתן�שירות��לקהילה.

בשנת��1981פרופ'�רייזן�התחיל�את�פעולותיו�כמנהל�חוקר
של�מחקרים�קליניים.�בשנת�1992,�הראשון�בישראל,�קיבל
תואר�כמנהל�חוקר�של�מחקרים�קליניים�ע"י�F.D.A.��התואר
היוקרתי�הזה,�היה�הראשון�שניתן�מעולם�לחוקר�ישראלי,
פתח�את�הדלת�מחקרים�קליניים�בישראל�בכלל�ובמרכז

הרפואי�"ברזילי"�בפרט.

בשנים�אחרונות,�פרופ'�רייזן�התמקד�גם�במחלות�לב�של
נשים.�הוא�ייסד�את�המרפאה�הראשונה�בישראל�של�"לב
האישה".�המרפאה�עוסקת�בחקר�סיבות�וסכנות�ייחודיים
�היוקרתי �הפרס �לו �הוענק �כך �על �האשה. �לב למחלות
.USA   ,Columbia Universityע"י����"Athena Award�"

אנו�מאחלים�לכל�הפורשים
והפורשות�בריאות�טובה

והמשך�פעילות.

אוקונוב	אליהו	-�לבורנט�במעבדה

בוטראשוילי	רותי�-�עובדת�במחלקת��המשק

בן	דוד	נחמה�-�אחות��בריאות�הציבור

דדון	חיים�-�עובד�מטבח

הדס	רות	-�אחות�בריאות�הציבור

וייס	אסתר�-�אחות�בחדר�ניתוח

לוי	הלינה�-�אחות�מח'�נשים

לזר	סטלה�-�מזכירה�רפואית�במחלקה�לרפואה�דחופה

מיכאלי	לאה�-�עובדת�במחלקת�המשק

ד"ר	מרקמן	מריה�-�רופאה�פסיכיאטרית�ביחידה
�������������������������������לילד�ולמתבגר

ד"ר	פופסקו	מכאלה�-�רופאה�במחלקת�נשים

שטרית	זהבה�-�מזכירה�במשרד�אחות�ראשית

שלאלשוילי	אסתר�-�עובדת�במטבח

חסן	דוד
מנהל�מערך�מזון�ויו"ר

וועד�מנהל�ומשק�ופרא�רפואיים.
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תארים	חדשים
תואר	ראשון

דליה	לוי	–	עיניים
מלכה	מור		–	פסיכיאטריה

תואר	שני
טובה	זוסמן	–	ריפוי	בעיסוק

קלריסה	רונד	–	יולדות

מינויים	חדשים
פרופ'	עמוס	כץ	–	מנהל	מערך	קרדיולוגי

עו"ד	אייל�קרני	–	יועץ	משפטי
בוגר	תואר	ראשון	במדע	המדינה,	סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה	מאוניברסיטת	תל–אביב,	בוגר
תואר	ראשון	מאוניברסיטת	"בר	אילן"	ומגשר

מוסמך.

	ברזילי 	ביה"ח 	של 	משפטי 	יועץ לתפקיד
ולשכת	הבריאות	המחוזית	אשקלון	הגיע

	ובייצוג	לקוחות 	יעוץ	משפטי מהמגזר	הפרטי,	שם	עסק	במתן
	ביטוח 	נזיקין, 	מסחרי, –	 	אזרחי 	בתחומים 	השונות בערכאות

ודיני	עבודה.
עו"ד	קרני	רואה	בתפקיד	היועץ	המשפטי	בביה"ח	ובלשכת	הבריאות
תפקיד	מאתגר	מבחינה	מקצועית,	בשל	המגוון	הרחב	של	התחומים

המשפטיים	הרלוונטיים.

עבודת	היועץ	נחלקת	למעשה	בין	יעוץ	ל"לקוח"	קרי	ביה"ח	ולשכת
הבריאות	ככל	לקוח	"רגיל"	(לדוגמה	בתחום	המסחרי–	חוזים,
מכרזים,	התקשרויות	שונות),	לבין	מתן	יעוץ	רלוונטי	בתחום	עיסוקו
הספציפי	של	ה"לקוח"	כגון,	בקרת	ניהול	סיכונים	וייצוג	משפטי
	של	לשכת 	ליווי	משפטי בתביעות	רשלנות	מקצועית/רפואית,
הבריאות	במגוון	עיסוקיה	בתחום	בריאות	הציבור,	יעוץ	בסוגיות
	והמוסר. 	הרפואית 	האתיקה 	לתחום 	הנושקות משפטיות

יהודה	אביצור	–	ממונה	על	בטיחות	בפועל.
את	מקומו	במשאבי	אנוש	ימלא	צחי	משה.

צחי	כהן	–	מנהל	שירותים	טכניים	(בנוסף	למרכז	תעשיה	וניהול)

מינוי	פנימי
ד"ר	שלמה	פיטלוביץ,	מנהל	מעבדה	לכימיה,	מונה	למנהל

מערך	מעבדות.

ברכות�לקבלת�מנויים
ותארים�חדשים

ברכות�לקבלת�מנויים
ותארים�חדשים



מכתבי�תודה

מכתבי�תודה�והוקרה

בי�תודה

מכתבי�תודה
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