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בפרוס�השנה�החדשה
אנו�תמיד�סוקרים�את
נו, �עלי �שעברה זו
�שנה �"תיכלה בחזקת
�שנה �תחל וקללותיה,

ובירכותיה".

בשנה�שעברנו�טעמנו,
כאן�באשקלון,�מקצת

מהסבל�שעבר�על�תושבי�הצפון�במלחמת
לבנון�השנייה,�וגם�חווינו�בשדרות�ובישובי
עוטף�עזה,�את�התגברות�ירי�הקסאמים�עם

הנפגעים�שהועברו�אלינו.

מספר�קטיושות�נחתו�סביב�בית�החולים
�נאלצנו �כך, �עקב �המנחת. �ליד �הגדר ועל
�מהחולים �חלק �והעברנו �חולים לשחרר
שנותרו�למקומות�מוגנים�יותר.�מבצע�מורכב
זה�היה�כרוך�בהרבה�השקעות�מצד�אחד,
�שני. �מצד �יקרות �בהכנסות ובהפסד

בית�החולים�קלט�פצועים�רבים�במשך�השנה
�ותיפקד �מאשקלון, �משדרות�והן �הן הזו,
למופת.�האירוע�המרכזי�היה�נפילת�הטיל
על�קניון�חוצות�שבעקבותיו�הגיעו�לבית
החולים�כ�-��130נפגעים,�רובם�נפגעי�דחק
שטופלו�ע"י�המחלקה�הפסיכיאטרית�עם
הפסיכולוגים�הקליניים�ויצוינו�גם�לשבח
העובדים�הסוציאלים�שממשיכים�במעקב
�החולים. �בבית �הטיפול �לאחר גם

כאן�כדאי�להדגיש�שלאורך�השנים�האחרונות
�הפסיכיאטרית �המחלקה �צוותי טיפלו
,(A.S.D)בלמעלה�מ�-��2,328נפגעי�דחק�
דבר�שמטיל�עומס�מוגבר�על�כוח�האדם
המצומצם�גם�כך.�עומס�זה�נוסף�ליום�יום,
כאשר�כ�-��20%מתוך�נפגעי�הדחק�הופכים
לכרוניים�וממשיכים�בטיפול�במרפאות�שלנו.
גם�המרפאה�בשדרות�נמצאת�תחת�חסות
המחלקה�הפסיכיאטרית�ומתגברת,�בשעת

הצורך�את�הצוות�שם.

יש�לציין�לשבח�את�צוות�המלר"ד�הנקרא
�אתרי �צוותי �את �קריאה, �לכל ומתייצב
�שינוע �מנמ"ש, �סיעוד, �רופאים, החירום:
וביטחון�ובעיקר�את�האחיות�משדרות�שעל
אף�המצב,�עזבו�את�ביתן�וילדיהן�והתייצבו

לעבודה�במהלך�ההפגזות.

בל�נשכח�לציין�את�פעילות�לשכת�הבריאות
�ובעיקר �עזה, �עוטף �של �השיפוט בשטחי
בשדרות,�מעקב�מתמיד�ומעורבות�בקהילה,
תוך�סיכון�אישי,�היה�מעשה�יומיומי�ועל�כך

מגיעה�הערכה�מצד�כולנו!

�בכל �נמצאת �היומיום, �במסגרת הלשכה,
הישיבות�בנושא�תחנת�הכוח,�ודפנה�זעירא
�הסביבה �לבריאות �האזורית המהנדסת
מייצגת�את�העמדה�המתנגדת�לתחנת�כוח
פחמית�חדשה.�בנוסף�המכון�האפידמיולוגי

של�המרכז�הרפואי�ברזילי�בראשותו�של�ד"ר
גדלביץ,�מנהל�את�המחקר�הבודק�השפעות
�במחוז. �הבריאות �רמת �על סביבתיות

�יעל �גב' �של �המבורכת �הפעילות וכמובן
�בלשכה, �הסיעוד �על �האחראית ארבלי,
במלחמה�על�קיום�טיפות�החלב.�גם�לשירלי
�האזורית �המזון �מהנדסת �לאסט, דראי
�יש�לאחרונה�עומס�גדול�מאוד ולאנשיה,
עקב�המספר�ההולך�ועולה�של�מפעלי�מזון,
ועקב�הצורך�להפיק�מסקנות�בנושא�ניהול

סיכונים�עקב�פרשת�רמדיה.

�עוברת �באשדוד �ההסגר �תחנת במקביל
�הצפיפות. �על �שיקל �חדש למשכן

ואם�הזכרנו�את�אשדוד,�זה�גם�המקום�לציין
את�מסע�ההכפשות�שמתנהל�באשדוד�כנגד
בית�החולים�ברזילי�על�נושא�הקמת�בית
החולים�וזאת�במסגרת�המאבק�על�ראשות

העיר�בין�המועמדים�השונים.

אנו�הבענו�את�דעתנו�לא�פעם�ולא�פעמיים
�לדעה�זו כנגד�הקמתו�של�בי"ח�באשדוד,
שותפים�כל�המקצוענים�במשרד�הבריאות,
במשרד�האוצר,�בביה"ח�קפלן,�וכן�מנהלי
�הבעיה �את �שרואים �אחרים �חולים בתי
האמיתית,�לא�רק�קיצוצים�נמשכים�והולכים
�אלא�בעיקר �מערכת�הבריאות, בתקציבי
מחסור�הולך�וגובר�ברופאים�ובאחיות�בכל

התחומים!

מכאן,�שהקמת�בית�חולים�באשדוד�תגרום
לפגיעה�בארבעה�בתי�חולים:�ברזילי,�קפלן,
וולפסון�ואסף�הרופא�ולכך�אין�כל�הצדקה
�הנימוקים �וכל �רפואית, �ולא �כלכלית לא
שנשמעים�היום�בעד�הקמת�בית�חולים�כזה
�למאבקים �ושייכים �ברובם �דמגוגיים הם
�כאשר �המרחק! �נימוק �בעיקר פוליטיים,
נסיעה�מאשדוד�לקפלן�נמשכת�כ�-��17דקות
(עפ"י�מד"א),�אין�הצדקה�להקמת�בית�חולים.

�התקציב, �שדיוני �מקווים �כולנו אנחנו
הדורשים�קיצוצים�נרחבים,�יביאו�לעצירת

פרויקט�מיותר�זה!

בבית�החולים�פתחנו,�בעזרת�תרומתם�של
אונ'�בן�גוריון,�"בכור�ובניו"�ופרופ'�רייזין
�בבניין �ההרצאות �אולם �את �הוריו, לזכר
האשפוז.�האולם�מצויד�בכל�שכלולי�הטכניקה
הדיגיטלית�המאפשרת�גם�ועידות�וידאו
(Video Conference)�שישמשו�את�הצוות
�עם יות �השתלמו �בנושאי הרפואי

אוניברסיטת�הנגב�בבאר�שבע.

�ד"ר �רבים, �שינויים �חלו �הרנטגן במכון
ליבוביץ�עזב�אותנו�למשרה�מושכת�יותר
באירופה,�וכיום�אנו�מנהלים�חיפוש�אחר
מועמד�מתאים.�לעומת�זאת�המכון�כולו�עבר
לעיקרון�"המכון�ללא�פילם"�וכיום�כל�אחד

יכול�לראות�צילומי�הרנטגן�גם�במחלקה,
�צורך �וללא �הישנים �בפילמים �צורך ללא
בתיווך�של�הפקידים�במכון.�כל�זאת�בעזרת
ה�-��P.A.C.Sשמוליך�התמונות�באינטראנט
ומאכסן�אותם�באמצעים�דיגיטליים.�מהפיכה
של�ממש�שעברה�אותנו�ללא�הרבה�זעזועים,

ובקלות.

שנת��2008התאפיינה��בטיפול�בתשתיות
ממקורות�חוץ�תקציביים:

שדרוג�מערכות�החשמל�והתאמתם�לדרישות
החוק�בוצעו�בנפרולוגיה�ולקראת�סוף�שנת
�2008יבוצעו�גם�בחדרי�הניתוח�ובאשפוז

יום�כירורגי.

נמשכת�ההחלפה�של�גגות�האסבסט,��והיא
תסתיים�בכל�בית�החולים�בחודש�נובמבר.

מסתיימת�החלפת�הצנרת�ההיקפית�בבית
החולים.

�התקנת �של �ראשון �שלב הסתיים
�אש�בבניין�מרפאות ספרינקלרים�לכיבוי
החוץ,�המעבדות�והמכונים,�חדרי�הלידה,

הפגיה�ועוד.

חדר�הצנתורים�הוחלף�ומסתיימת�הרחבתו,
�הניתוח. �לחדרי �המתנה �פינת לרבות

�השיפוט �ועדת �יו"ר �ארד, �נילי השופטת
�למצויינות �יוספטל �פרס �של העליונה
בבטיחות�ובגיהות,�התארחה�בליווי�חברי
��במרכז�הרפואי,�לאחר�שנמצאנו הועדה,
ראויים�לפרס�היוקרתי�של��7מגיני�בטיחות
�כן, �כמו � �בענף�הבריאות). (מקום�ראשון
�ראוי �"ברזילי" �הרפואי �המרכז נמצא
להתמודד�שלב�גבוה�יותר,�ברמה�הארצית,
על�מקום�ראשון�מתוך��14מפעלים�ארציים
�המדינה. �נשיא �במעמד �וטקס �פרס על

גם�במחלקות�אחרות�חלו�התפתחויות�רבות,
כך�שהמקום�צר�מלהכיל�ולכן�נסתפק�בכך
ונאחל�לכולנו�שנה�טובה,�שנת�בריאות,�ללא

זעזועים�ושקט�בגבול�הדרומי.

רכזת�מערכת:�רימונה�אלבז
עיצוב�ועריכה:�אורלי�סתיו-רייך

חברי�המערכת:�דקלה�איתן,�רוקסן�ליפט-קוזוקרו,
שוש�סלע,�לאה�מלול.

צילום:�דוד�אבי�עוז,�מורן�אחדות,
כתבות:�בשיתוף�אתר�המרכז�הרפואי�ברזילי

טלפון:�08-6745339�,08-6745884
stav@barzi.health.gov.il�:דוא"ל

עיצוב�והפקה:�דפוס�פרגו�בע"מ�03-6880099
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עד�לסוף�חודש�אוגוסט�השנה�פנו�אל�המחלקה�לרפואה
דחופה�מעל��700נפגעים.�בית�החולים�הכריז�שש�פעמים
על�אירוע�רב�נפגעים�כתוצאה�מירי�הטילים�בין�נפת�אשקלון
ושדרות.�רובם�הגדול�של�הפונים�היו�נפגעי�חרדה,�שטופלו
בעיקר�על�ידי�צוותי�השירות�הסוציאלי�וצוות�המחלקה
הפסיכיאטרית�שהוזעקו�על�כל�נפגע�חרדה�שפנה�אל�בית
�לאות �ללא �עבדו �הטילים �ירי �של �ובתקופה החולים

והמשיכו�במעקב�אחרי�הפונים�לאחר�שיחרורם.

כחלק�מהכנות�בית�החולים�לקראת�הסלמה�בעזה,�תרגל
פיקוד�העורף�בתאריך��26/02/2008את�המרכז�הרפואי�ברזילי
�כוחות�מד"א, �בתרגיל�השתתפו בקליטת�נפגעים�רבים.
משטרה,�צה"ל�ובקרים�מבית�החולים�אסף�הרופא,�פיקוד
העורף�וועדת�אר"ן�ארצית.�בית�החולים�קלט�חמישים�נפגעים
�השונים. �הטיפול �אתרי �הפעלת �ותרגל �כשעה במשך

במהלך�התרגיל�צפו�חברי�משלחת�ממשרד�ההגנה�האמריקאי,
ובראשם�מר�פאול�מקהייל,�עוזר�שר�ההגנה�של�ארה"ב,�שר
הבריאות�ח"כ�יעקב�בניזרי,�מנכ"ל�משרד�הבריאות�פרופ'
אבי�ישראלי,�ופמליה�ממשרד�הבריאות.�עוזר�שר�ההגנה
האמריקאי,�מר�פאול�מקהייל,�החמיא�לכל�צוות�בית�החולים
�המומים �היו �המשלחת �חברי �בתרגיל. �תפקודו על
מההתארגנות�המהירה,�הסדר�בקליטת�הנפגעים�והמיון
הראשוני�שלהם,�הרישום�ודרך�קבלת�ההחלטות�ע"י�הצוותים
המטפלים.�כל�הבקרים�הגדירו�את�התרגיל�כמוצלח�ביותר.
מר"פ�עורף�סיכם�שבית�החולים�מוכן�וערוך�לכל�תרחיש

בגזרה.

"צבע�אדום"�באשקלון�והסביבה
בהמשך�לנפילת�טיל�הגראד�ב-�27/02/2008מחוץ�לגדר�בית
החולים�שלא�גרם�כל�נזק,��נורו�ביום�חמישי�28/02/2008
שני�טילים�ונפלו�באשקלון.�בית�נפגע�פגיעה�ישירה�ולמרבית
המזל�הבעלים�לא�נכחו�בעת�האירוע.�למחלקה�לרפואה
דחופה�במרכז�הרפואי�ברזילי�הובאו�עשרים�נפגעי�חרדה
שבעה�מהם�ילדים.�כל�הנפגעים�טופלו��במלר"ד�ע"י�צוותים
רב-מקצועיים�הכוללים��עובדות�סוציאליות�ופסיכיאטרים.

יום�חמישי�28/02/2008,�שעה��14:43-�ירי�טילי�הקסאם
נמשך�כל�היום��אל�שדרות,�מערב�הנגב�ואשקלון.�בשעה
�14:43נשמעו�ברחבי�אשקלון�קולות�עזים�של�התפוצצות
טילים.�למחלקה�לרפואה�דחופה�במרכז�הרפואי�ברזילי�הובאו
�64נפגעים�במשך��70דקות,��40מהם�תושבי�אשקלון�ו-�24

תושבי�שדרות.�רוב�הנפגעים�סבלו�מתגובות�חרדה�קשות.
חלק�קטן�נפצע�באורח�קל.�בית�החולים�הכריז�על�אירוע�רב
נפגעים�מרגע�קבלת�הודעה�על�האירוע�וגייס�כוחות�רבים
לקליטה�וטיפול�בנפגעים.�נפתח�אתר�נפגעים�קלים�ואתרי
דחק�לילדים.�בהמשך�נפתח�גם�מרכז�המידע�למשפחות.

תרגיל�כיבוי�אש�ופינוי�מחלקות�ומעבדות�במרכז
הרפואי�ברזילי

ביום�שלישי��18/03/2008נערך�תרגיל�גדול�של�פינוי�בנין
האשפוז�ומרפאות�החוץ.�בית�החולים�תרגל�פגיעה�ישירה
במחלקות�האשפוז,�הרס�רב�במחלקות�ומוקדי�אש�שפרצו
באגפים�השונים�של�המחלקות.�צוות�התגובה�הראשונה�של
בית�החולים�תורגל�לבצע�את�הסריקות�הראשוניות�והתחלת
פינוי�המחלקות�ובהמשך�חבירה�ועבודה�משותפת�עם�כוחות
כיבוי�אש�ותרגיל�נוסף�של�פינוי�מרפאות�החוץ�עקב�אירוע
בו�מעורבים�חומרים�מסוכנים.�צוות�התגובה�הראשונה�של

תרגיל�כיבוי�אש

אירוע�רב�נפגעים�באשקלון

בין�אשקלון�לשדרות
סיכום�ההיערכות�לשעת�חרום�ובזמן�חרום

מחלקת�ילדים�עברה�למרחב�מוגן

צבע�אדום�...�צבע�אדום�...�צבע�אדום�...



שמח�במיוחד�במחלקה�לטיפול�מיוחד�ביילוד�ובפג�במרכז
�החולים �בבית �נולדו �האחרון �בחודש �ברזילי. הרפואי
שלישייה,�רביעייה�ותאומים.�השלישייה�והתאומים�נולדו
להורים�תושבי�הארץ�והרביעייה�נולדה�לתושבת�עזה�אשר
התקבלה�לפני�יותר�משלושה�שבועות.�הרביעייה�נולדה
�בהסכמת�ההורים, �ובית�החולים�ברזילי, בניתוח�קיסרי
איפשר�לצוות�צלמים�להנציח�את�הניתוח�הקיסרי�וחילוץ

היילודים�מרחם�האם.

דר'�שמואל�צנגן,�מנהל�המחלקה�לטיפול�מיוחד�ביילוד�ובפג,
אמר�כי�נעשו�הכנות�רבות�לקראת�קבלת�הרביעייה.�ארבעה
צוותים�של�רופאים�נאונטולוגים�ואחיות�מחלקת�הפגים
�משקל �יילוד. �בחדר�הניתוח�וכל�צוות�קיבל�לידיו נכחו
היילודים�מהרביעייה�נע�בין��1300גרם�הקטן�מביניהם

ל-��1700גרם.

אין�זו�פעם�ראשונה�שבמחלקה�לטיפול�מיוחד�ביילוד�ובפג
שוכבים�פגים�תושבי�עזה.�האירוע�האחרון�היה�בעת�ירי
טילי�הגראד�על�אשקלון�בחודשים�פברואר�ומרץ��2008עת

נאלץ�בית�החולים�ברזילי�לפנות�מחלקות�ולהעביר�את
מחלקת�הפגים�למקלט�ממוגן�על�מנת�לאפשר�המשך�טיפול
בפגים.�במחלקת�הפגים�שהו�אז�תאומים�לאמא�תושבת
�הטלוויזיה. �רשתות �בכל �אז �סוקר �האירוע עזה.

בית�החולים�ממשיך�לתת�שירות�הומאני�לתושבי�הרצועה
הנזקקים�לטיפול�רפואי�מתקדם,�ורק�לאחרונה�התקבלו�11

פצועים�מהלחימה�הפנימית�בתוך�עזה.

ילדים�זו�שימחה�...

הרביעיה�בידי�הצוות�המטפל�ואמם�בשחרורם�לביתם
צילום:�רפאל�בן�ארי

בית�החולים�והכבאים�תורגלו�לעבוד�עם�בגדי�מיגון�מלאים.

בתרגיל�זה�השתתפו�גם�צוותים�של�המשרד�לאיכות�הסביבה.
התרגיל�נחל�הצלחה�גדולה�כפי�שנמסר�ממפקד�המחוז,
מפקד�בית�הספר�לכבאות�ודר'�שמעון�שרף,�מנהל�המרכז
הרפואי�ברזילי.�בלט�שיתוף�הפעולה�בין�הגורמים�השונים
וכל�המשתתפים�הפיקו�את�הלקחים�הנדרשים�למיסוד

תהליכי�העבודה�במקרה�הצורך.

פגיעת�טיל�גראד�בקניון�חוצות�באשקלון
יום�רביעי��14/05/2008בשעה��17:56קול�פיצוץ�עז�של�טיל
גראד�החריד�את�כל�העיר�אשקלון.�הטיל�פגע�בתוך�מרפאת
קופת�החולים�שבקניון�חוצות�באשקלון,�שעה�שמטופלים
בה�חולים�רבים.�רופאה�העובדת�במקום�נפגעה�קשה�ועדיין
בתהליכי�שיקום�ואם�ובתה�הועברו�באותו�הלילה�לתל
השומר�במסוק�של�מד"א�לאחר�התייצבות��מצבן.��מייד�עם
�לקליטת �ברזילי �הרפואי �המרכז �נערך �ההודעה דר'�יופה,�דר'�פטיש�ודר'�רוביצקי,�מטפלים�בנפגע�טיל�משדרותקבלת

נפגעים�המונית.�צוותים�הוזעקו�מהבית�והתייצבו�במהירות
מפליאה.�בתוך�כחצי�שעה�הגיעו��160אנשי�צוות�לבית
החולים.�למחלקה�לרפואה�דחופה�במרכז�הרפואי�ברזילי

פונו�ופנו�בסה"כ��136נפגעים.

ביום�ראשון��24/12/2007הודיע�דר'�שמעון�שרף,�מנהל
המרכז�הרפואי�ברזילי,�במסיבת�עיתונאים�שהתקיימה�במרכז
הרפואי�ברזילי�באשקלון,�כי�השר�לעניינים�אסטרטגים,�ח"כ
אביגדור�ליברמן,�הצליח�לגייס�את�משרד�האוצר�ומשרד
הבריאות�להקצות�תקציב�של��100מילון�ש"ח�לארבעה�בתי
חולים:�ברזילי�באשקלון,�זיו�בצפת,�פוריה�בטבריה�והגליל
�החולים. �בתי �ומיגון �בינוי �עבור �בנהריה, המערבי

�יושקע�בבינוי�חדרי דר'�שמעון�שרף:�"הסכום�שהוקצה,
ניתוח�ממוגנים�ופרויקטים�נוספים�במסגרת�ההיערכות

המחודשת�של�בית�החולים".

�100מיליון�ש"ח�הוקצו
�לארבעה�בתי�חולים�לבינוי�ומיגון

דר'�שרף�במסיבת�עיתונאים�יחד�עם�מנהלי�בתי�החולים
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חידושים�במרכז�הרפואי�ברזילי

המועצה�המדעית�של�הסתדרות�רופאי�השיניים
הכירה�ביחידה�לרפואת�שיניים�לילדים�בברזילי

לצורכי�התמחות

אנשים�המכורים�לסמים�מחפשים�תחליפי�סמים�שונים
ומשונים�ומזריקים�לעצמם�חומרים�שאף�אחד�לא�יכול

להעלות�על�דעתו.

במחלקה�לכירורגיה�כללית�וכלי�דם�במרכז�הרפואי�ברזילי
הרופאים�נלחמו�והצילו�את�רגלו�של�אדם�צעיר�בשנות
העשרים�לחייו�שהזריק�לעצמו,�לא�תאמינו,�חומץ�בתוספת
acetic acid and potassium)��)פרמנגנאט( �קאלי מי
permanganate).�לדבריו,�הוא�מכור�לסמים�מגיל�17,�והוא
שמע�מחבריו�שהזרקת�חומרים�אלה�עשויים�לעורר�תחושת
התרוממות�הדומה�לנטילת�סמים.�החולה�הזריק�את�שני
החומרים�הישר�אל�עורק�המפשעה.�ההזרקה�גרמה�להפרעה

קשה�בזרימת�הדם�בעורק�הראשי�של�הרגל�עד�כדי�סכנת
חסימה�מלאה�וקטיעה�של�הרגל.

לאחר�טיפול�ממושך�ושיקום�ארוך,��החולה��שוחרר�לביתו.

תחליף�לסם�מסוכן
לא�פחות�מהסם

רגלו�של�החולה�יום�למחרת�ההזרקה

היחידה�לרפואת�שיניים�לילדים�במרכז�הרפואי�ברזילי,
בראשותו�של�דר'�אורי�זילברמן,�השייכת�לאגף�לרפואת
שיניים�וכירורגית�הלסתות�בניהולו�של�פרופ'�עודד�נחליאלי,
זכתה�בהישג�כאשר�חתמה�המועצה�המדעית�של�הסתדרות
רופאי�השיניים�בישראל�על�הכרה�ביחידה�לצורכי�התמחות

ברפואת�שיניים�לילדים.

ההתמחות�ברפואת�שיניים�לילדים�הייתה�עד�כה�נחלתם
של�שני�בתי�ספר�לרפואת�שיניים�בישראל,�האחד�הוא�בית
הספר�לרפואת�שיניים�של�האוניברסיטה�העברית�בבית
�שיניים �לרפואת �הספר �בית �הוא �והשני �הדסה החולים

באוניברסיטת�תל-אביב.

ההתמחות�ברפואת�השיניים�לילדים�בדרום�תקדם�את
המטרה�שבוגריה�יתרמו�מזמנם�לטיפול�בילדי�אזור�הדרום,
בו�יש�חוסר�גדול�במומחים�בתחום�רפואת�שיניים�לילדים.

ההתמחות�תתבצע�במרפאה�הציבורית�לרפואת�שיניים
לילדים�במרכז�הרפואי�ברזילי�ותימשך�שלוש�וחצי�שנים,
היא�כוללת�רוטציות�ביחידות�השונות�של�בית�החולים.
�מס. �אלי �דר' �הוא �ההתמחות �תכנית �על אחראי

תוכנית�ההתמחות�בברזילי�היא�תוכנית�הלימודים�המקובלת
בבתי�הספר�לרפואת�שיניים�ותיפתח�בחודש�נובמבר�2008.
התוכנית�מיועדת�לרופאי�שיניים�בעלי�רישיון�לעסוק�ברפואת

שיניים�של�משרד�הבריאות�עם�וותק�של�שנתיים�לפחות
בעבודה�מעשית�לאחר�גמר�הלימודים.

המעוניינים�יגישו�בקשות�להתקבל�לתוכנית�ההתמחות.

המועמדים�יעברו�בחינה�עיונית�וועדת�קבלה�כמקובל�בתחום.

לפרטים�נוספים�ניתן�לפנות�למרפאת�השיניים�לילדים
�בטלפון: 09:00–15:00� �השעות �בין �א–ה בימים
6745856/4–08,�לפרטים�נוספים�ניתן�לפנות�לדר'�אורי

זילברמן�בטלפון�9939944–050.

דר'�זילברמן�וחולה
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סורק�ממוחשב�OCT,�דור�רביעי,�הוכנס�לשימוש�לאחרונה
במרכז�הרפואי�ברזילי.�מדובר�במכשיר�המתקדם�ביותר
בעולם�אשר�כמותו�יש�רק�במרכז�אחד�נוסף�בארץ.�המכשיר
מאפשר�סריקה�ממוחשבת�של�שכבות�הרשתית�השונות
ומדגים�הפרעות�ברשתית�ברמת�הפרדה�של�מיקרונים
בודדים.�בדיקת�העיניים�נעשית�בצורה�מהירה�יותר�ומדויקת
יותר�בהשוואה�למכשירים�מהדור�הקודם.�הסריקה�אינה
מצריכה�הזרקת�חומר�ניגוד�ונמשכת�בד"כ�פחות�מדקה�אחת.

המכשיר�מסייע�באבחון�מחלות�הפוגעות�ברשתית�העין
�בצקת�של�מרכז �ניוון�מרכז�הרשתית�הקשור�לגיל, כגון
הרשתית�כתוצאה�ממחלת�הסוכרת�ומחלות�נוספות.�המכשיר
�חולי �אצל �הרשתית �מצב �אחר �ובמעקב �באבחון יסייע
גלאוקומה�ומחלות�קרנית.�הבדיקה�במכשיר�ה-��OCTנמצאת

בסל�הבריאות�של�שנת��2008לרווחתם�של�הסובלים�ממחלות
עיניים.�השימוש�בטכנולוגיה�החדישה�מציב�את�מרפאת
העיניים�במרכז�הרפואי�ברזילי�בשורה�הראשונה�של�מיטב
המרכזים�בעולם,�ומאפשר�מתן�שירות�טוב�ואיכותי�יותר

לתושבי�האזור.

סורק�ממוחשב�חדיש

לראשונה�בארץ,�השתלת�לחמית�באמצעות�דבק�ביולוגי
לאחר�כריתת�פטריגיום�בעין.

פטריגיום�הינו�גידול�לא�ממאיר�של�רקמת�חיבור�שצומחת
�מכילה�כלי�דם�רבים �בד"כ�בצורה�משולשת, מהלחמית,
ועלולה�לכסות�את�פני�הקרנית�ולגרום�להפרעה�לראייה
(תמונה�1).�לא�ידוע�מה�הגורם�להיווצרות�הפטריגיום�אך
הוא�שכיח�מאוד�בקרב�צעירים�ומבוגרים�ובעיקר�אנשים
�בעין, �לגירוי �לגרום �יכול �פטריגיום �לשמש. החשופים
אדמומיות,�תחושת�גוף�זר,�דמעת�ומראה�לא�אסטטי.�הוא
גם�עלול�לפגוע�בראייה�עקב�יצירת�אסטיגמטיזם�(צילינדר)
או�לצמוח�לכיוון�מרכז�הקרנית�ולחסום�את�ציר�הראייה.

ניתוח�כריתת�הפטריגיום�מתבצע�כאשר�הוא�מפריע�או
מסכן�את�הראייה.�ידוע�שהפטריגיום�נוטה�לחזור�אחרי
הניתוח�ובעיקר�בגיל�הצעיר�(בספרות�מדווח�שיעור�חזרת

הפטריגיום�עד�50%).

בכדי�למנוע�חזרת�הגידול�נהוג�לטפל�בחומר�אנטי�מטבוליטי
ו/או�לבצע�השתלת�לחמית.�הלחמית�להשתלה�נלקחת�מאזור
אחר�בעין�המנותחת�(בדרך�כלל�מהחלק�העליון�שמכוסה
ע"י�העפעף).�עד�היום�מקובל�לתפור�את�שתל�הלחמית
למקומו�באמצעות�תפרים�רבים�עדינים.�תפרים�אלו�עלולים
לגרום�לגירוי�בעין�ולאי�נוחות�רבה�למטופל.�לעתים,�יש

צורך�בהוצאת�התפרים�לאחר�הריפוי.

לאחרונה�הוחל�במחלקת�העיניים�במרכז�הרפואי�ברזילי
שימוש�בדבק�ביולוגי�חדש�(תוצרת�ישראל)�להדבקת�הלחמית

ללא�צורך�בתפרים.�דר'�אור�קיזרמן,�רופא�בכיר�במחלקת
העיניים,�אשר�השתלם�בשיטה�ניתוחית�זו�וביצע�מעל�100
ניתוחים�כאלה�בחו"ל,�החל�ליישמה�לראשונה�בארץ�בבית
החולים�ברזילי.�עד�כה�ביצע�דר'�קיזרמן�במרכז�הרפואי
�נמצא�שהדבקת �כ-��40ניתוחים�ובהצלחה�רבה. ברזילי
הלחמית�בעזרת�הדבק�בטוחה�ומקצרת�משמעותית�את�זמן
הניתוח.�המנותחים�בשיטה�החדשה�דיווחו�על�שביעות�רצון
גבוהה�מאוד�מתוצאות�הניתוח,�הן�מבחינה�אסטטית�והן
מבחינת�אי�הנוחות�שמופיעה�בשיטת�התפירה�(תמונה�2).

תמונה�1:�פטריגיום�(חלק�שקוף�מקווקו)�הצומח�על�פני
הקרנית�עד�למרכז�האישון�אשר�פוגע�באיכות�הראייה.

תמונה�2:�שלושה�חודשים�אחרי�ניתוח�הסרת�פטריגיום�עם
השתלת�לחמית�בעזרת�דבק�ביולוגי�-�הקרנית�נקייה�ושתל
�במקומו. �היטב �נקלט �בחץ) �(מסומן הלחמית

השתלת�לחמית�באמצעות�דבק�ביולוגי

חידושים�במרכז�הרפואי�ברזילי

6 ברזילי�שלנוברזילי�שלנוברזילי�שלנו



ברזילי�שלנוברזילי�שלנוברזילי�שלנו7

תיקון�"צילינדר"�בעזרת�חריצים�בקרנית
אסטיגמטיזם,�או�במילים�עממיות�"צילינדר",�הינו�מצב�בו
שבירת�קרן�האור�דרך�הקרנית�אינה�מדויקת�וקרן�האור
אינה�נופלת�על�מרכז�הרשתית.�המצב�נובע�ממבנה�גלגל
העין�שאינו�עגול�והקרנית�שהופכת�לסגלגלה.�התוצאה�היא
�בד"כ�ניתן�לתקן�את�ההפרעה�בעזרת ראייה�לא�ברורה.
משקפיים�אך�משקפיים�עם�צילינדר�גבוה�גורמים�לעיוות

התמונה�ולקושי�בהסתגלות�למשקפיים.

�ברזילי�מתבצע �הרפואי �במרכז �העיניים במרפאת
תיקון�הצילינדר�ע"י�יצירת�חריצים�קטנים�בהיקף�הקרנית
אשר�מפחיתים�את�האסטיגמטיזם.�דר'�אור�קייזרמן,�אחראי
שירות�הקרנית�אשר�השתלם�בחו"ל,�החל�בביצוע�הטיפול
במרפאת�העיניים�במרכז�הרפואי�ברזילי.�הטיפול�נמשך

מספר�דקות�בהרדמה�מקומית�והמטופל�משתחרר�לביתו.
התוצאות�מורגשות�בד"כ�תוך�זמן�קצר.�לעיתים�נדרש�טיפול
�האסטיגמטיזם. �את �יותר �עוד �להקטין �כדי נוסף

יצירת�חריצים�בהיקף�הקרנית�להקטנת�מספר�הצילינדר

חידושים�במרכז�הרפואי�ברזילי

רפואה�משלימה

המחלקה�לנוירולוגיה�במרכז�הרפואי�ברזילי�עשתה�צעד
גדול�קדימה�כאשר�החלה�מזה�יותר�משנה�לטפל�בחולי
שבץ�מוח�מסוג�אוטם�מוחי,�שמצבם�מתאים,�באמצעות
תרופה�שממיסה�קרישי�דם.�מטרת�הטיפול�היא�להמיס�את
הקריש�שסתם�את�העורק�המוחי�וחידוש�זרימת�הדם�למוח,
�הטיפול�נחל �להקטין�את�הנזק�המוחי. ובכך�למנוע�או
הצלחה�וצוותי�המחלקה�הנוירולוגית�והמחלקה�לרפואה
דחופה�פועלים�נמרצות�לאיתור�החולים�שעשויים�להינצל

באמצעות�טיפול�זה.

�דם �קרישי �של�הטיפול�המתקדם�בממיסי המשך�טבעי
באוטם�מוחי�היה�הפעלת�מרפאת�מעקב�ייעודית�לחולי
שבץ�מוח.�פעילות�המרפאה�כוללת�בין�היתר�מעקב�אחר
החולים,�קביעת�תוכנית�טיפול�ותוכנית�מניעה�שניונית�של
שבץ�מוח�חוזר,�המלצות�לשיקום,�ומעקב�אחר�זרימת�הדם
המוחי�באמצעות�בדיקת�דופלר�של�עורקי�המוח�בשיטה
לא�פולשנית,�Transcranial Doppler.�בדיקת�הדופלר
מאפשרת�זיהוי�הפרעות�בזרימת�הדם�בעורקי�המוח�והפניית
החולה�לבדיקת�כירורג�כלי�דם�לבחינת�אפשרויות�טיפול

בניתוח�או�התקנת�תומכן�בעורק�התרדמה.

המרפאה�פועלת�פעם�בשבוע�בימי�שני�וניתן�להגיע�אליה
עם�הפניה�מקופות�החולים�השונות.

נפתחה�מרפאת
שבץ�מוחי

במרכז�הרפואי�ברזילי



בתאריך��13/08/2008הנהלת�המרכז�הרפואי,�מחלקת�מערך
המזון,�החטיבה�למיילדות�וגינקולוגיה�והאחות�האחראית
של�מחלקת�היולדות�הגב'�יהודית�הדר�ובשיתוף�פעולה�של
שירות�הדיאטה,�המחלקה�הטכנית,�מחסן�לבנים�ומחלקת
הרכש,�פתחה�שירות�חדש�טעים.�ליולדות�שהוזמנו�לאכול
את�ארוחת�הבוקר,�חיכתה�הפתעה.�ארוחת�בוקר�שלא
היתה�מביישת�בית�מלון�חמישה�כוכבים.�הארוחה�כללה
פנקייק�במיטב�המסורת,�סלטים�שונים,�מבחר�גבינות,�מגוון

לחמים,�סלט�טרי�וקפה�ומאפה�לקינוח.
היולדת�הראשונה�שילדה�אך�אתמול�וחנכה�את�השירות
�מנהל �סגן �מרדכי, �בן �יובל �מר �אל החדש,�פנתה
אדמיניסטרטיבי�ושבחה�על�הארוחה�המפנקת.�"אני�לא
מאמינה�שאני�נמצאת�בבית�חולים,�אפשר�להישאר�לעוד
כמה�ימים",�יולדת�נוספת�שנכנסה�יחד�עם�בעלה�לאכול
את�ארוחת�הבוקר�הופתעה�אף�היא�ואמרה:�"יש�לי�הרגשה
שאני�בנופש�בבית�מלון"�וישבה�ביחד�עם�בן�זוגה�בהנאה
רבה�וכך�כל�היולדות��שהוזמנו�לארוחת�הבוקר.��ליולדות
�חדרים". �"שירות �הוגש �ממיטתן �יורדות שעדין�לא

לארוחת�הצהרים,�יוגש�ליולדות�"בופה",�שיכלול�ארבעה
סוגים�של�מנות�עיקריות�לבחירה,�סלטים��וקינוח��וכל�זאת
בהתאם�להמלצתה�של�הדיאטנית�הראשית�של�המרכז
הרפואי�הגב'�דליה�טל.�היולדות�הודו�לצוות�על�המחשבה

וברכו�על�היוזמה�המפנקת�והטעימה.

שירות�חדש�ליולדת�ארוחות��5כוכבים

צוות�שיפור�של�בית�המרקחת�במרכז�הרפואי
ברזילי�במקום�שלישי�בתחרות�ארצית

בתאריך��03/12/2007התקיימה�התחרות�הארצית�לצוותי
שיפור�בישראל�מטעם�האגודה�לצוותי�שיפור.�מטעם�עיתון

"מעריב".
צוות�השיפור�של�בית�המרקחת�מבית�החולים�ברזילי
שהשתתף�בתחרות�כלל�את�מגר'�אהובה�לוסטיג,�מנהלת
שירותי�הרוקחות�בבית�החולים,�דר'�דוד�לוי,�מנהל�מחלקת

הרדמה,�ומר�צחי�כהן,�איש�תעשייה�וניהול.
צוות�בית�המרקחת�של�המרכז�הרפואי�ברזילי�הציג�את
תוכניתו�להקטנת�ההוצאה�בתרופות�ההרדמה�בחדר�הניתוח
ע"י�בניית�מודל�לאופטימיזציה�של�גודל�המנה�הרצוי�והקטנת
Centralized IV Admixture�-שיטת�ה� כמות�הפחת.
�ובעברית�מערכת�מרכזית�למיהול ,(CIVAS)�System
�זיהומים �בהפחתת �בעבר �עצמה �את �הוכיחה תרופות,
וטעויות�אנוש.�השיטה�משמשת�מספר�שנים�בבית�החולים
ברזילי�להכנת�מנות�אישיות�של�תרופות�אנטיביוטיות
לשימוש�מחלקות�האשפוז.�צוות�השיפור�בדק�ומצא�כי�כ-
�10%מתקציב�התרופות�של�בית�החולים�מתמקד�בתרופות
�שם�השליטה�היא�בלעדית�של �הניתוח, הרדמה�בחדרי
הרופא�המרדים.�הרופא�המרדים�שואב�את�התרופה�לחולה
הבודד�ולכן�נוצר�פחת�גדול.�צוות�השיפור�בדק�ומצא�כי

�סטנדרטיות �מנות �שלוש �של (CIVAS)� �מרכזית הכנה
במינונים�שונים�של�תרופת�הרדמה�אחת�עשויה�להביא
לחיסכון�של�כ-��52.7%מכלל�תקציב�התרופות�בחדר�הניתוח
ולמניעת�טעויות�אנוש�בחישוב�המנה�לכל�חולה.�השיטה
�ותיושם �הניתוח �בחדר �עצמה �את �והוכיחה נוסתה

במחלקות�נוספות.

דר'�דוד�לוי,�מג'ר�אהובה�לוסטיג�ומג'ר�צחי�כהן�בקבלת�הפרס
בתיאטרון�הקאמרי.

Baby + B&Bארוחת�בוקר�עשירה�
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חידושים�במרכז�הרפואי�ברזילי



ביקור�ראש�הממשלה,�אנשי�ציבור,�משלחות�מהארץ�והעולם,
תורמים,�חברי�כנסת�ומפורסמים��בעקבות�ירי�טילי�הקאסם

לשדרות�ועוטף�עזה�וטילי�הגראד�לאשקלון�

בתחילת�חודש�מרץ,�עקב�ירי�הטילים��אל�גזרת�עזה�והעיר
אשקלון,�ובמהלך�החודשים�הבאים,�ביקרו�בבית�החולים,
שרים,�חברי�כנסת�ואנשי�ציבור,�ספורטאים�מהארץ�והעולם
ומשלחות�לשעת�חרום,�אשר�באו�ללמוד�מקרוב�על�מוכנות
בית�החולים�לאירועי�טרור�שונים,�אירועים�רבי�נפגעים
ומתקפת�טילים�וכמו�כן�לעודד�ולחזק�את�ידי�הנהלת�המרכז
ועובדי�בית�החולים�ברזילי.�המבקרים�השונים�שמעו�על
�החולים�במחלקות�ישנות�ולא הקשיים�הרבים�באשפוז
ממוגנות,�על�תוכנית�בניית�המחלקה�החדשה�לרפואה�דחופה
והמרחב�הממוגן�התת-קרקעי,�שמתוכנן�להכיל�כ-�250

מיטות�אשפוז�ועל�הצורך�המיידי�למצוא�את�התקציבים
הנדרשים�להשלמת�בניית�כל�בנין�האשפוז�החדש,�שיכלול
אגף�כירורגי�חדיש,�חדרי�ניתוח�חדישים,�יחידת�טיפול�נמרץ
גדולה�וחדישה�ואגף�ילדים�חדש�הכולל�מחלקת�אשפוז,
אשפוז�יום�ויחידת�טיפול�נמרץ�ילדים�חדשה.�כמו�כן,�עודכנו
המבקרים�הנכבדים�על�מוכנות�בית�החולים�לקליטת�נפגעים
וחולים,�על�המרתפים�שהוסבו�למרחבי�אשפוז�ממוגנים
והעברת�המחלקות�הלא�ממוגנות�למרחבים�אלה�בזמן�ירי
הטילים�המסיבי�על�אזורנו.�דר'�שרף�הרצה�לפני�המבקרים
הרבים,�על�ההתפתחות�שחלה�במרכז�במשך�השנים�כולל
�קריש, �להמסת �תרופות �באמצעות �מוחי �בשבץ טיפול

אלקטרופיזיולוגיה�של�הלב�שהתפתחה�ומשרתת�תושבים
מחוץ�לאזור,�האנדוסקופיה�של�בלוטות�הרוק��אשר�פותחה
�ועוד�שירותים�ייחודיים�נוספים. �ברזילי במרכז�הרפואי
במהלך�ביקורו�של�מבקר�המדינה,�הציג�דר'�יופה�בוריס,
מנהל�המחלקה�לכירורגיה�כללית�וכלי�דם,�את�הפיתוחים
החדישים�של�המחלקה�לטיפול�במחלות�טרשת�העורקים.
פרופ'�יורם�יגיל,�מנהל�המכון�לנפרולוגיה�ויתר�לחץ�דם,�הציג
�בעולם�למחקר �ייחודי �מרכז �לגנום�החולדה, את�המרכז
בנושאי�יתר�לחץ�דם,�סכרת�ומחלות�כליה�בחולדות,�ופרופ'
עמוס�כץ,�מנהל�המערך�הקרדיולוגי,�הציג�את�ההתפתחות
האדירה�בתחום�האלקטרו�פיזיולוגיה�של�הלב.�בנוסף�הציג
פרופ'�עודד�נחליאלי,�מנהל�היחידה�לכירורגית�הפה�והלסתות,

את�הפיתוח�של�אנדוסקופיית�בלוטות�הרוק,�הטיפול�הדנטלי
באמצעות�אנדוסקופ�ולאחרונה�פריצת�הדרך�בהכרת�המועצה
המדעית�של�הסתדרות�רופאי�השיניים�בישראל�ביחידה
�כמקום �ברזילי �הרפואי �במרכז �לילדים �שיניים לרפואת
להתמחות�מלאה�ברפואת�השיניים�לילדים�מחוץ�לכותלי

בתי�הספר�לרפואת�שיניים.

�השונים �והמבקרים �המשלחות �סיירו �ביקוריהם במהלך
במחלקות�האשפוז�ועודדו�את�המאושפזים,�חזקו�את�ידי
צוות�בית�החולים�והבטיחו�לפעול�כל�אחד�בתחומו�לטובת

בית�החולים�ברזילי�ולמען�תושבי�האזור.

ביקןרים�...�ביקורים�...�ביקורים�...�ביקורים�...
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ביקורי�אישים�ומפורסמים

ביקור�ראש�הממשלה,�מר�אהוד�אולמרט

ביקור�הרבנים�הראשיים�לישראל,�הרב�הראשון�לציון�שלמה�עמר,
הרב�יונה�מצגר�ומנכ"ל�הרבנות�הראשית�מר�עודד�וינר

עמי�איילון�ויעקב�אדרי,�במהלך�ביקורם�של�ועדת�השרים�לענייני
ביקורת�המדינה

מירי�בוהדנה,�בביקורה�במחלקת�הילדים,�במרכז�הרפואי
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ביקןרים�...�ביקורים�...�ביקורים�...�ביקורים�...

ביקור�ג'ימי�קרטר�במרכז�הרפואי
�שני �ביום �ביקר �לשעבר, �ארה"ב �נשיא �קרטר, ג'ימי

�14.04.2008במרכז�הרפואי�ברזילי.
נשיא�ארה"ב�לשעבר,�ג'ימי�קרטר,�מלווה�באשתו�ובנו�ג'ף
קרטר�ופמליה�נוספת�הגיעו�ביום�שני�14/04/2008,�לביקור
במרכז�הרפואי�ברזילי�באשקלון.�טרם�הגעתו�ביקר�הנשיא
בשדרות�שספגה�את�מרבית�מתקפות�הטרור�בשמונה

השנים�האחרונות.

�אמריקה �מצפון �מתנדבים �רופאים ביקור
במסגרת�קידום�ההיערכות�לשעת�חירום,�מקיים�האגף
לשעת�חירום�של�משרד�הבריאות�בשיתוף�פעולה�עם�חיל
רפואה�וארגון��American Physicians Fellowship AFPקורס
הכשרה�לרופאים�מתנדבים�מאמריקה�הצפונית�כדי�לסייע
�בביקורם�צפו�מקרוב למדינת�ישראל�במתארי�חירום.
במתקנים�לאירועים�רבי�נפגעים�מסוגים�שונים.�כמו�כן
הופתעו�לראות�כיצד�ניתן�להסב�מרחבים�שונים�למתקני
טיפול�בזמן�חירום�בפרקי�זמן�קצרים�והפיכתם�למרחבי
אשפוז�ממוגנים�ומיגון�אזורים�רגישים�בבית�החולים�מפני

טילים.
דר'�אמיל�חי,�סגן�מנהל�המרכז,�מרצה�בפני�הרופאים�המתנדבים

על�בית�החולים�וההיערכות�בשעת�חרום.

ביקור�חברי�וועדת�וועידת�הנשיאים

ג'ימי�קרטר�בלווית�אישתו�בסיור�עם�מנהל�המרכז�ודוברת�המרכז

שחקן�הכדורסל�גורדן�פארמרקבוצת�בית"ר�ירושלים�בביקור�במרכז�הרפואי

רון�לאודר�ומלקולם�הונליין,�מעניקים�שי�לאחד�מנפגעי�הטילים

ביקור�משלחת�של�משרד�החוץ�במרכז
הרפואי�ברזילי

�חברי�המשלחת�בתמונה�קבוצתית,� ברקע�בנין�האשפוז.�
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ביקןרים�...�ביקורים�...�ביקורים�...�ביקורים�...

ביום�שני��21/07/2008התארחו�במרכז�הרפואי�ברזילי�מבקר
המדינה,�השופט�בדימוס�מר�מיכה�לינדנשטראוס,�מר�בועז
�משרדי �לביקורת �החטיבה �ומנהל �למנכ"ל �המשנה ענר,
�מערכת �לביקורת �האגף �מנהל �בנטל, �דן �ומר הממשלה,
הבריאות�במשרד�מבקר�המדינה.�ביקור�זה�הוא�חלק�מסדרת
ביקורי�מבקר�המדינה�בכל�בתי�החולים�בארץ,�כדי��להכיר
את�בית�החולים,�לשמוע�על�ההתפתחות�שלו�ועל�מרכזי
המצוינות�ולהקשיב�למצוקות�של�מנהלי�המחלקות�הקליניות

בבית�החולים.

מבקר�המדינה,�מר�מיכה�לינדנשטראוס,�אמר�בסוף�המפגש
כי�הוא�שמח�לשמוע�על�ההתקדמות�האדירה�של�המרכז

והוסיף�כי�המצוקות�שהועלו�ע"י�מנהלי�המחלקות�הן�מצוקות
אמיתיות�ומוצדקות�ושהוא�מבטיח�שהן�יבואו�לידי�ביטוי

בדו"ח�המבקר.

מבקר�המדינה�נפגש�עם�מנהלי�המחלקות�הרפואיות

ביום�שני��14/07/2008ביקרה�משלחת�המונה��35איש�ממדינת
אריזונה�שבארה"ב�במרכז�הרפואי�ברזילי.�המשלחת�כללה
אנשי�משטרה,�הפועלים��באירועי�חירום,�רופאים�העוסקים
ברפואה�דחופה,�אנשי�ביון�(intelligence)�וצוותי�רפואה

דחופה�צבאיים.

דר'�אמיל�חי,�סגן�מנהל�המרכז�הרפואי�ברזילי,�פתח�בסקירה
כללית�על�בית�החולים�והדגיש�את�הפרדוקס�בו�בית�החולים
�מצד�אחד�בית�החולים�נמצא�בסכנת�פגיעה�ע"י נמצא.
טרוריסטים�ומתקפת�טילים�מעזה,�ומצד�שני�בית�החולים

מטפל�בחולים�ופצועים�מגזרת�עזה.

חברי�המשלחת�הרעיפו�מחמאות�לבית�החולים�על�עמידתו
האיתנה�בכל�האירועים�שהתרחשו.�הם�הודו�לצוות�בית
�ישרור. �השקט �כי �תקווה �והביעו �האירוח �על החולים

ביקור�משלחת�מאריזונה-ארה"ב
במרכז�הרפואי�ברזילי

דר'�אמיל�חי,�סגן�מנהל�בית�החולים,�מרצה�בפני�אורחים

ביקור�מבקר�המדינה
במרכז�הרפואי�ברזילי

�דוברת�המרכז�ומנהלת�היחידה�ליחסי�ציבור לאה�מלול,
במרכז�הרפואי�ברזילי,�קיימה�מרתון�פגישות�בארץ�ובארה"ב
עם�חברי�עמותת�האוונגליסטים,�תומכי�ישראל�מושבעים,
שסופה�היה�ביקור�המשלחת�במרכז�הרפואי�ברזילי�ביום
ראשון�27/01/2008,�במהלכו�הגישו�לדר'�שמעון�שרף,�מנהל
המרכז�הרפואי,�המחאה�צנועה�ראשונה��למיסוד�הקשר�בין

המרכז�והעמותה.

מבין�המשתתפים�היו�מר��Joel Rosenbergנשיא�עמותת
Davidחבר�העמותה,�מר��John Moserמר��,Joshua Fund
Taysirמר��,�Convoy of Hopeראש�ארגון��Donaldson
��ועורך�הדיןSeeds of Hopeנשיא�עמותת��Abu Saad

כלב�מאיירס,�נציג�העמותות��בישראל.

דר'�שרף�הודה�לקבוצה�על�החלטתם�לאמץ�את�המרכז�ולסייע
לו�בגיוס�הכספים�החסרים�לציוד�והשלמת�בנין�האשפוז.
�צהריים �ארוחת �על �האורחים �התענגו �הדברים בתום

מהמטבח�של�ברזילי.

חברי�עמותת�האוונגליסטים
מאמצים�את�המרכז�הרפואי�ברזילי

חברי�העמותה�במפגש
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דר'�אנדרי�בלגורודסקי
סגן�מנהל�מחלקה�פסיכיאטרית�ומנהל�אתר�דחק�בשעת�חרום.

�בעבודתו �מהווה �בלוגורודסקי דר'
דוגמה�ומופת�במקצועיות,�ובהתנהלות
אל�מול�מטופלים�ואנשי�צוות�כאחד.

דר'�בלוגורודסקי�הנהיג�וניהל�את�אתרי
�תוך �מהימן, הדחק�באורח�מקצועי,
�ניהולית �וסמכות �יוזמה הפעלת
ושמירה�על�שיווי�משקל�קוגניטיבי�-
אמוטיבי,�אשר�השרה�תחושת�שליטה

ובקרה,��בעיתות�מצוקה.

דר'�בלגורודסקי�נבחר�לעובד�מצטיין�במשרד�הבריאות.�דר'
בלגורודסקי�יתמודד�על�התואר�עובד�מעולה�מול�עמיתים
�טוב �מזל �לו �נאחל � �אחרים. �ממשלה �וממשרדי מהמשרד

ובהצלחה.

נילי�אוחנה,�ענבר�בן�קמחי�וטטיאנה�וינאריק

�ביניהן. �מוקדמת �היכרות �ובלא �ימים �תוך �שהתגבש צוות
הצוות�החל�להפעיל�בכוחות�עצמו�את�המכון�האונקולוגי,�אשר
בלעדיו�היה�צפוי�למשבר�וגילה�אחריות�אישית�ומקצועית,�יצר
אווירה�של�עשייה,�זיהה�צרכים�וערך�שינויים�לטובת�המטופלים.

הומלצו�לשלב�ב'�במשרד�הבריאות
צוות�מכון�אונקולוגי

דגנית�אשטמקר
אחות�אחראית�טיפת�חלב,�אשדוד�ב'

�סבר �נעימת �מאוד, �מקצועית אחות
�להתנהלות �דוגמא �משמשת והליכות,

אחות�בריאות�הציבור.
�ואדיב �מכובד �יחסים �מערך בעלת
ים. נ ולממו � לעמיתים � ללקוחות,
בעלת�תודעה�איכותית,�מייצגת�בכבוד�את

הארגון.

לבנה�נגר
פקידת�קבלה�במכון�ריאות

עובדת�אחראית,��אדיבה�ומנומסת,�בעלת
�מסורה�ונאמנה�מאוד. תודעת�שירות,

�הסיעודי אהודה�על�הצוותים�המנהלי
והרפואי�כאחד.

בתיה�דהן
סגנית�אחות�אחראית�פגיה

בעלת�ידע�רב�הממשיכה�ללמוד�ולהתעדכן.
מקפידה�לשמור�על�ציוד�ביחידה,�מתפקדת
ביעילות�במצבים�חריגים,�לויאלית�למחלקה
ולמוסד,�תורמת�לאווירה�נעימה.�מקובלת
על�הצוות�הרפואי�והסיעודי,�מקובלת�על

ההורים�ומשפחות�המטופלים.

פרס�המשרד

פרס�משרד�הבריאות

דר'�לנה�טורקוט
רופאה�בכירה�במח'�פנימית�א'�ובמרפאה

אנדוקרינית
רופאה�מצטיינת�בעלת�ידע�נרחב�בתחומי
�מצוינת �ואכפתית, �מסורה התמחותה.
בהוראה�הן�למתמחים�והן�לסטודנטים.

שושנה�טל
כוח�עזר�במחלקת�יולדות

מתפקדת�גם�בתפקידי�סיעוד�ליד�מיטת
החולה�וכמחליפה�בעת�הצורך�במטבח
חלב.�מקצועית,�בעלת�ידע�רב,�הספק�אישי
�פועלת�בשיקול גבוה�וראיה�מערכתית,

דעת�ומהווה�מודל�לחיקוי. 

שלווה�יאסו
אחות�מוסמכת�בטיפול�נמרץ�לבבי

משמשת�גם�כמדריכה�קלינית�וכאחראית
�לתפקידה, �מסירות �מגלה משמרת,
סובלנית�עם�יכולת�הקשבה�המוכנה�תמיד
לעזור�ולהדריך�אחרים,�מסייעת�למטופל
�לחץ. �בהתמודדות במצבי ולמשפחתו

עובדים�מצטיינים�2008
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פרס�המשרד

מיכל�מלכה,
מזכירה�בכירה�בהנהלה�האדמיניסטרטיבית.

בעלת�תודעת�שירות�גבוהה�מאוד,�נועם
�לעבודתה, �הרבה �מסירותה הליכותיה,
מיומנויותיה הבינאישיות,�התמצאותה
במגוון�רחב�של�תפקידים�בלשכה�והנכונות
ליטול�על�עצמה�אין�ספור�מטלות,�עושים
�עובדת �לתואר �ביותר �ראויה אותה

מצטיינת.

גוריון�קטני
�ביוכימית �במעבדה �תחום מרכז

עובד�בעל�תפיסה�חדה�ומהירה�המהווה
�התווך�של�המעבדה את�אחד�מעמודי
הביוכימית.�אמין�ומסור�ביותר�למקום
�מטלות �עצמו �על �לקבל �מוכן עבודתו.
מעבר�לעבודתו�היומיומית�ועל�מעורבותו
בנושא�בטיחות�קיבל�אף�תעודת�הוקרה.

אליהו�קינדה,�אשר�גזהיי,� מהרט�סבהט,�מולנק�דרבאי
וקסה�מרשה

צוות�מסור�לעבודתו�המבצע�עבודתו�מתוך�תחושת�שליחות,
מקבל�על�עצמו�מטלות�גם�אם�אינן�בתחום�אחריותם.�הצוות
עושה�למען�"ברזילי"�כאילו�עושה�זאת�למען�ביתו�ואף�יותר.

תמר�אמר
אחות�במחלקת�נשים

אחות�מעולה,�עם�ידע�רב,�מוסר�עבודה
גבוה�ביותר.�משרה�אווירה�טובה�בעבודה.
�יכולה �לא �שהיא �בעבודה �קושי אין
להסתדר�איתו.�יכולת�מקצועית�ללא�גבול.
משרה�ביטחון�על�הצוות�שעובד�איתה

ברוגע�ומקצועיות.

מירב�קמינצקי
מזכירה�במכון�דימות

עובדת�אחראית�ומצטיינת�ביחסה�החם
כלפי�הזולת.�מגלה�ידע��רב�ויוזמה�אישית
לקידום�השם�הטוב�של�המכון�בפרט�ושם

בית�החולים�בכלל.
מגלה�מסירות�לתפקידה.�דמות�חיובית
שניתן�לסמוך�עליה�שתבצע�את�המוטל

עליה�על�הצד�הטוב�ביותר.

אלה�בן�חמו
קניינית�ומחסנאית�מזון�ומזכירת�המחלקה

מצטיינת�בתפקידה�בשמירה�על�האיזון
�לדרישות �היעדים �בין �והמורכב העדין
המטבח,�במגבלות�התקציב�ומורכבות�שוק
מזון.�לצד�יעילותה�ומקצועיותה,�בולטת
אלה�באופייה�המיוחד�והטוב,�באווירה
נעימה�סביבה�ובאהדה�הרבה�לה�היא�זוכה
�ועמיתיה.  �ספקיה �לקוחותיה, בקרב

פרס�פנים�יחידתי
�יוצאים �מרפאות צוות
לחו"ל�בלשכת�הבריאות

נרה�מעיין�חסון,�דבי�בנאיש,�אסתי�דהן,
שולה�וילנסקי,�אביטל�יצחק

צוות�מקצועי�מאוד�המבצע�את
הפעילות�מתוך�עניין�ותודעת�שירות

גבוהה.�הצוות�בעל�יחסים
בינאישיים�טובים�ויחס�מעולה
לפונים.�משוב�חיובי�על�הצוות

מתקבל�משיחות�רבות�של
לקוחות�וממכתבי�תודה.

צוות�חצרנים
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אירועים,�כנסים�וועדות�במרכז�הרפואי

פעילות�ועדת�בטיחות�וגיהות
�7מגני�בטיחות�ומגן
�הצטיינות �על נוסף
וגיהות � בבטיחות
במרכז�הרפואי�ברזילי
המוסד�לבטיחות�וגיהות
24� �ה- �השנה �זו מקיים
�פרס �ארצית, תחרות
�למצוינות "יוספטל",
בבטיחות�וגיהות�בעבודה
, ה י י ש ע ת ה � י פ נ ע ב
יה י הבנ � רותים, השי
�במדינת והחקלאות
�הרפואי �המרכז ישראל.
�פרס �בתחרות משתתף

יוספטל�ועלה�לשלביה�הסופיים�של�התחרות.�ביום�רביעי,
�סיימה�המחלקה�לבטיחות�וגיהות�במרכז ,04/06/2008
הרפואי�ברזילי,�בניצוחו�של�מר�אביצור�יהודה,�את�שלב�א'
של�התחרות�בציון��100וזכתה�לקבל��7מגני�בטיחות.�בנוסף,

קיבל�מר�אביצור�יהודה��מגן�נוסף�על�קידום�המרכז�הרפואי
ובהגיעו�להישג�מרשים�של��7מגני�בטיחות.�ממונה�הבטיחות
מר�יהודה�אביצור,�יו"ר�ועדת�הבטיחות�מר�יובל�בן�מרדכי
�ונציג�הנהלת�המרכז�הרפואי,�הוזמנו�לטקס�חלוקת�תעודות
הערכה�והדגל�הענפי�(ענף�הבריאות)�בתחרות�הארצית
לבטיחות�וגיהות�בעבודה�לשנת�2008,�ע"ש�גיורא�יוספטל
שנערך�ב-�04/09/2008.�כמו�כן�המרכז�הרפואי�ברזילי�נמצא

כמועמד�ראוי�לקבלת�מגן�השר.

קורס�ממוני�בטיחות�של�המוסד�לבטיחות�ולגיהות
התארח�זו�הפעם�השלישית�במרכז�הרפואי�ברזילי
המוסד�לבטיחות�וגיהות�מקיים�מדי�שנה�קורס�ממוני�בטיחות
ארצי.�המחזור�ה-�190של�קורס�ממוני�בטיחות�התקיים

בתאריך��24/01/2008במרכז�הרפואי�ברזילי.

עשרים�וחמישה�ממוני�בטיחות�ממוסדות�ומפעלים�שונים
�הרפואי �בטיחות�במרכז �חלק�בקורס�ממוני בארץ�נטלו
�סגן �מרדכי, �בן �יובל �הציג �הארוח �במהלך ברזילי.
מנהל�אדמיניסטרטיבי�ויו"ר�וועדת�הבטיחות�במרכז�הרפואי

ברזילי,�את�נוהל�עבודת�וועדת�הבטיחות�וחלוקת�האחריות
�סקר�ממונה �כן, �כמו בין�הגורמים�המשתתפים�בוועדה.
הבטיחות�של�המרכז�הרפואי�ברזילי,�מר�יהודה�אביצור,�את
פעילותו�ותיאר�לדוגמה�את�הפעילות�שנעשתה�בתהליך
פירוק�והחלפת�גגות�האסבסט�בבית�החולים.�בנוסף,�קיבלו
�שונים. �בטיחות �בנושאי �נוספות �הרצאות המשתתפים

�וגיהות �לבטיחות �המשרד �אנשי �חילקו �היום, בסיכום
שבחים�למרכז�הרפואי�בכלל,�ולמחלקת�הבטיחות�והגיהות
בפרט,�על�העשייה�הענפה�והדגישו�את�התפעלותם�מרמת

התחזוקה�של�המתקנים�השונים�במרכז.

יום�עיון�ראשון�מסוגו�בנושא�בטיחות�וגיהות
בעבודה�"אחריות�ואחראים"�התקיים

במרכז�הרפואי�ברזילי
יום�העיון�התקיים,�בשיתוף�מינהל�התכנון,�פיתוח�ובינוי
מוסדות�רפואה��התקיים�ביום�שלישי�ה��25/03/2008במרכז
הרפואי�"ברזילי"��בכיתה��20בבית�הספר�לסיעוד�שהותאמה
במיוחד�ליום�העיון�בעזרת�המחלקות:�הטכנית,�המשק,
מחסן�לבנים�ומערך�המזון.��ביום�העיון�השתתפו�ונטלו�חלק
שישים�וחמישה�נציגים�של:�אגף�הפיקוח�על�העבודה�ממשרד
�נציגי�המוסד�לבטיחות�ולגהות,�ממוני�בטיחות התמ"ת,
�מהנדסי �והכלליים, �הממשלתיים �החולים מבתי
אחזקה�ופרויקטים�ממרכזים�רפואיים�ועמיתים�נוספים.

�יועץ�בכיר יום�העיון�הוכתר�ע"י�דיפל.�אינג'�דני�בראון,
לתשתיות�במשרד�הבריאות,�כהצלחה�תוך�קריאה�לבתי
חולים�נוספים�"להרים�את�הכפפה"�ולעבוד�בשיתוף�פעולה

וליזום�ימי�עיון�מוצלחים�כאלו.

שבוע�בטיחות�במרכז�הרפואי�ברזילי
המחלקה�לבטיחות�וגיהות�של�המרכז�הרפואי�ברזילי�בשיתוף
�בתאריך �קיימו �מסוכנים �לחומרים �הארצי המרכז
�14-15/05/2008הפנינג�של�מוצרי�הצלה�שונים�ויום�עיון
ארצי�באולם�ההרצאות�של�המרכז�הרפואי�ברזילי�באשקלון.
לשבוע�הבטיחות�הוזמנו�נציגי�כל�גופי�ההצלה�והחילוץ
לרבות�ממוני�בטיחות,�קב"טים�ואחראים�על�רעלים�וחומ"ס

מכל�המפעלים�בסביבה.

יהודה�אביצור�מקבל�את�התעודה

כנס�בטיחות�בנושא�"אחריות�ואחראים"
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במהלך�היום�התקיימו�הרצאות�מגוונות�בנושאי�בטיחות
לתלמידי�כיתות�יא'�ולאנשי�המקצוע�בתחום�בטיחות�וגיהות.
�תערוכת�תמונות�של �בטיחות, �דוכנים�של�מוצרי הוצבו
המכללה�לצילום�קרית�אונו.�בסמוך�לאולם�ההרצאות�הועברה
הדרכה�על�ידי�ניידת�בטיחות��של�המוסד�לבטיחות�ולגיהות
והוצגה�למשתתפים�בכנס�ניידת�אלמוג�לטיפול�באירוע
חומ"ס�של�כיבוי�אש�וניידת�החומ"ס�של�משטרת�ישראל.

יום�העיון�שחתם�את�שבוע�הבטיחות,�עליו�הכריזה�הנהלת
המרכז�הרפואי,�הוגדר�ע"י�גופי�ההצלה,�החילוץ�והמשרד
להגנת�הסביבה�כמוצלח�ביותר,�חשף�את�המשתתפים�למידע
רב�ונתן�חומר�למחשבה�ונקודות�חשובות�להתייחסות,�כל
אחד�בתחומו�ובמפעלו�מתוך�ההנחה�שהיערכות�מוקדמת
תמזער�את�התוצאות�העלולות�להיגרם�מאירוע�בלתי�צפוי.

פעילות�ועדת�הנגשה

הדרכה�ע"י�מדריך�כבאי�אש�בהפנינג,�על�ניידת�חומרים�מסוכנים
בשבוע�הבטיחות

מפגש�בנושא�נגישות�השירות�הרפואי�לאנשים�עם�מוגבלויות
�ליישום�חוק�השוויון במסגרת�פעילויות�המרכז�הרפואי
לאנשים�עם�מוגבלות,�התקיים�ביום�שני�ה-�05/05/2008עם
נציגי�עמותת�"בזכות"�בנושא�הנגשת�השירות.�בו�שוחחו
�ושיתפו�את �"בזכות"�עם�עובדי�המרכז�הרפואי מתנדבי

�הנוכחים�בחיי�היום�יום�שלהם.
עמותת�"בזכות"�שמה�לה�למטרה�לפעול�לקידום�זכויותיהם

של�אנשים�עם�מוגבלות�ברוח�חוק�השוויון.

�מנהל �סגן ��מרדכי �בן �יובל �מר �פתח �המפגש את
אדמיניסטרטיבי�שסיפר�על�פעילות�המרכז�הרפואי�בתחום
ההנגשה,�ציין�את�פעילות�ועדת�ההנגשה�וקיבל�משוב�חיובי
על�פעילות�הועדה.�בהמשך�הציג�כל�אחד�מהמתנדבים�את
הדרך�שבה�הוא�רואה�את�העולם�של�הבריאים�ומה�היה
רוצה�כדי�להרגיש�שייך�ושווה�ערך.�חלק�ניכר�מהדברים
�הרפואי. �הטיפול �עולם �עם �למפגשם �נוגע שהעלו

�גבוהות �בעלויות �כרוכים �היו �לא �שהועלו "הטיפים"
ובטכנולוגיות�מסובכות�אלא�בהבנת�המגבלה�של�האדם

����מולנו,�תשומת�לב,�והרבה�כבוד.��������������

דלפק�מונגש�במרפאות�החוץ
במסגרת�שיפור�השרות�בדלפקי�מרפאות�החוץ�והקלת�הגישה
למטופלים�ומבקרים�במרכז�הרפואי�ברזילי,�נבנה�במרפאות
החוץ�דלפק�חדש�על�ידי�צוות�המחלקה�הטכנית�ובו�דגש�על
יישום�חוק�ההנגשה�למוסדות�ציבוריים.�זהו�הדלפק�הראשון
שהוקם�ובקרוב�ישודרגו�כל�הדלפקים�במרפאות�החוץ�כדי
�ומבקרים �ולמטופלים �גלגלים �לכיסאות �גישה לאפשר

מאותגרים.

תיכנון,�עיצוב�והקמה�פרי�יצירתם�וידיהם�של�מחלקת�הנגריה
במחלקה��הטכנית.

הפנינג�בטיחות�במרכז�הרפואי�ברזילי

יובל�בן�מרדכי,��סגן�מנהל�אדמיניסטרטיבי,�פותח�את�המפגש.
על�המסך�מוקרנים�דבריו�המוקלדים�בזמן�אמת.
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סיכום�פעילות�מדור�הדרכה�ופיתוח�אירגוני
מפגש�אוריינטציה�עובדים�חדשים

במהלך�חודש�מאי�נערך�המפגש��לעובדים�חדשים�שנקלטו
��48עובדים�מכלל �במפגש�נכחו �ברזילי. �הרפואי במרכז
הסקטורים�שהקשיבו�לסקירות�בתחומים�שונים�-�שעת
חירום,�זכויות�וחובות�עובדים,�זכויות�חולה,�ניהול�סיכונים,

הסבר�על�תלוש�משכורת,�בטחון�ובטיחות.

מפגשי�פורום�מנהלים�ופורום�סגני�מנהלים�במנהל
ומשק

במסגרת�שימור�הפורומים,�לאחר�קורסי�פיתוח�המנהלים
שנערכו,�נפגשו�שני�הפורומים�לסדנה�של�יום�עם�גב'�בילי
�השימוש �את �המשתתפים �למדו �הסדנה �במהלך דובב.

בתקשורת�נכונה�כפותחת�דלתות�להצלחה.

קורסים�שונים
במהלך�השנה�נערכו�קורסי�העשרה�שונים�בשעות�אחה"צ
לרווחת�העובדים�-�יישומי�מחשב�מתחילים,�רוסית�מדוברת

ואינטליגנציה�רגשית.

כנס�המזכירות�השני�התקיים��במרכז��הרפואי
ברזילי

�ב- �נערך �שעברה �בשנה �שהחלה �למסורת בהמשך
�05/05/2008כנס�המזכירות�השני�במרכז�הרפואי�ברזילי,
�ופיתוח, �הדרכה �על �הממונה �ביוזמת �הכנס, אשקלון.
גב'�דקלה�איתן,�החל�בברכות�ע"י�מר�איתן�כהן,�המנהל
האדמיניסטרטיבי,�שתיאר�את�פעילות�ההדרכה�הנרחבת
המתקיימת�ב"ברזילי".��ההרצאות�היו�בנושאים�הבאים:
שמירת�הומור�בסיטואציות�טעונות,�ניהול�סיכונים�וחשיבות

תקשורת�בין�אישית�להצלחה.
ההרצאות�המרתקות�נתנו�הרבה�חומר�למחשבה.�הכנס
הסתיים�עם�טעם�של�עוד�ובציפייה�לכנס�השנתי�הבא.

קורס��GCP–�ניהול�מחקרים�קליניים
�שנערך �מסוגו �ראשון �קורס �התקיים �יוני-יולי במהלך
ב"ברזילי"�ומיועד�לחוקרים�בתחום�הקליני.�בקורס�השתתפו
�32חוקרים�-�מנהלי�מחלקות�רפואיות�ופארה�רפואיות,

רופאים,�אחות�ומתאמת�מחקר.

המרצים�בקורס�היו�דר'�רפי�מריליוס�ודר'�רפי�נוימן�שהרצו
במקצועיות�רבה.�המשתתפים בקורס�הביעו�שביעות�רצון

מתכני�הקורס.

הרצאה�–�"סינגפור�–�אירלנד�–�כרכור:��ללמוד
מהצלחות"

ביום�רביעי,�25.6.08,�הזמינה�הנהלת�המרכז�הרפואי,�בעזרתה
של�דיקלה�איתן,�הממונה�על�ההדרכה,�את�עובדיה�למפגש
מרתק�העוסק�בלימוד�מהצלחות�והובלת�שינוי�במדינת
ישראל�בשנתה�ה�-�60.�מנחה�המפגש,�מר�אור-לי�להט,
יזם�יחד�עם�מר�חיים�הכט�את��סידרת�הטלוויזיה�המצליחה
"סינגפור�-�אירלנד�-�כרכור".��המפגש�בדק�מה�ניתן�ללמוד
מהשינוי�שעברו�מדינות�אלו,�אילו�תפיסות�יסוד�אנו�חייבים
להטמיע�ע"מ�שמדינת�ישראל�תגיע�לפסגה�ומה�ניתן�ליישם
בארגון�שלנו�כדי��לקדם�אותו.��במפגש�נכחו�כ�-�100עובדים

ומנהלים�שיצאו�עם�תחושת�רצון�לשינוי.

מר�איתן�כהן�המנהל�האדמיניסטרטיבי,�נואם�בפני�המזכירות

אירועים,�כנסים�וועדות�במרכז�הרפואי

קורס�מחקר

מר�אור-לי�להט�מרצה�לעובדי�המרכז

ברכות�לבוגרות�מחזור��2008של�בית�הספר
לסיעוד�וברכות�לאחיות�הבוגרות

שהצטרפו�למשפחת�ברזילי

שנה�טובה
לכל�משפחת�ברזילי
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פעילות�הוועדה�למעמד�האישה

במסגרת�הפעילות�של�הוועדה�למעמד�האישה,�ניתנה�הרצאה
ע"י�מר�יאיר�אפטר.�מטרת�ההרצאה�הייתה�לחזק�את�הצורך
לאמץ�מיומנויות�תקשורתית�גמישה,�תוך�הגברת�המודעות
להבנת�ההבדלים�בתקשורת�בין�גברים�לנשים.�אופן�הייצוג
של�גברים�ונשים�הוא�דבר�מרכזי�בהבנה�תרבותית�והבנת
שייכות,�חוסר�הבנה�הקיים�במסרים�המועברים�בין�המינים
�לאלימות. �ואף �תקשורתי �לקצר �פעם �לא גורמים

בהרצאה�הועלו�נושאים�מרכזיים:
�ונשיות. �גבריות �זהויות �בניית �של �השפעה �מקורות � *
�בתקשורת. �רשת �תפיסת �לעומת �היררכית �תפיסה *
�משימתית. �תקשורת �לעומת �רגשית �תקשורת *

�סמכותית. �תקשורת �לעומת �שיתופית �תקשורת *

ההרצאה�הייתה�מעניינת�וממצה,�תוך�דגש�על�הבנת�השוני
בתפיסה�התקשורתית�בין�גברים�ונשים.

אם�נבין�את�השוני�נקבל�אותו�ונדע�טוב�יותר�לתקשר�בינינו.

�הבינלאומי �האישה יום
צוין�במרכז�הרפואי�ברזילי
יום�האשה�הבינלאומי�צוין�ביום
�כל �הוזמנו �אליו �חגיגי, עיון
עובדי�המרכז.�הגב'�שוש�סלע,
אחות�כללית�וממונה�על�מעמד
�האירוע �את �פתחה האישה,
ל כ ל � ת ו ד ו ת ו � ת ו כ ר ב ב
והשותפים � ם המשתתפי
בהצלחת�יום�העיון,�שכלל�שתי
הרצאות,�האחת,�ע"י�ערן�שטרן,
"לעבוד�עם�הסוד",�והשנייה�ע"י
�"הנאה �וייסבורט �עינת גב'
�האולם �הזמן". �בקצב והנעה

שהיה�מלא�מפה�לפה,�העיד�על�הצלחתו�של�המפגש.��עובדות
�לחברות�הועדה�למעמד�האשה�על �הודו �המרכז ועובדי

ההרצאות�המרתקות.

יום�האישה�הבינלאומי

ועדת�מעמד�האישה�של�המרכז�הרפואי�ברזילי�בסימן�תקשורת�גברים�ונשים

הגב'�שוש�סלע,�הממונה�על
מעמד�האשה

ביום�רביעי�ה-��26/12/2007בשעה��14:00בצהריים,�עובדי
המרכז�הרפואי�ברזילי�התפנו�לשעה�קלה�מסדר�יומם�העמוס
�הרפואי �המרכז �ועובדות �לעובדי �כבוד �לחלוק לעייפה,
מסקטורים:�רפואי,�סיעודי,�פרא�רפואי�ומנהל�ומשק,�אשר
עובדים�בשירות�המדינה�חצי�יובל.�הטקס,�אורגן�והופק�על
ידי�המחלקה�למשאבי�אנוש,�במסגרת�פעילות�רווחה�ובשיתוף
וועדי�העובדים�והנהלת�המרכז�ותודות�לעזרתם�של:�מחלקת
�לרגל �לבנים�וצילום�רפואי. �מחסן �מערך�המזון, המשק,
האירוע,�אולם�ההרצאות�המרכזי�לבש�חג�ושינה�פניו.�כיבוד
�ומצגת�שהוקרנה�במיוחד עשיר�מעשה�ידי�מערך�המזון

במהלך�הטקס,�קיבלה�את�פני�האורחים.

דר'�שרף,�מנהל�המרכז,�נשא�דברים�וסיפר�לקהל�המשתתפים
�והודה�לעובדים�המסורים�על �החידושים, על�השינויים,
�לבית �האחרונות �השנים 25� �במהלך �החשובה תרומתם
החולים.�לקול�תשואות�הקהל�באולם,�שהיה�מלא�מפה�לפה,
חולקו�לעובדים�מטעם�הנהלת�בית�החולים:�תעודות,�שי,

ספר�הציטטות�הגדול�וזר�פרחים�לכל�עובד�מתנת�הועדים.
�לאחר�אתנחתא�קלה�נעימה�ומפרגנת�ב"משפחת�ברזילי",
�תשורות �פרחים, �זרי �עמוסי �הותיקים�שבו, העובדים
�לעבודה. �בחבריהם �מלווים �לשגרת�יומם, וסימפטיה,

טקס�הוקרה�לעובדי�ברזילי�העובדים��25שנה
בשירות�המדינה,�התקיים�במרכז�הרפואי,�ברזילי

אירועים,�כנסים�וועדות�במרכז�הרפואי
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ערב�הצדעה�לעובדי�המרכז�הרפואי�"ברזילי"
ערב�הצדעה��לעובדי�המרכז�הרפואי�ובנות�זוגם,�נערך�במלון
הולידי�אין�באשקלון,�בתאריך��12/06/2008בשעה�19:30
�עוזרת�המנהל �שרית�שטרגר, �הגב' �מנחת�הערב, בערב.
האדמיניסטרטיבי�של�המרכז�הרפואי,�פתחה�את�הערב

החגיגי�והזמינה�את�דר'
שמעון�שרף,�מנהל�המרכז
�כהן, �איתן �מר הרפואי,
המנהל�האדמיניסטרטיבי,
�מנהלת �דוד, �תמר גב'
�יעל �גב' �הסיעוד, מערך
�מפקחת �אחות ארבלי,
ת כ ש ל � ל ש � ת י ז ו ח מ
הבריאות�ונציגי�הועדים
�דר' �הרפואי, של�המרכז
�אוסנת�בן אפרים�זוהב,
�אל �ברנס, �ואריה חמו
�לטקס �הכבוד שולחן
חלוקת�תעודות�ותשורות.

�נשא�דברים לאחר�מכן,
דר'�זוהב�אפרים,�יו"ר�ועד�הרופאים,��שהתייחס�לקשיים
ולשינויים�במקצוע�הרפואה�וציין�את�עבודת�הקודש�של
עובדי�המרכז.�כמו�כן,�הודה�לגב'�רימונה�אלבז�-�מרכזת
הרווחה�ולמחלקת�משאבי�אנוש,�לקרן�המחקרים,�למנחת

הערב,�לוועדי�העובדים�ולצילום�רפואי�על�הפקת�האירוע
המוצלח.

אל�בימת�הכבוד�עלו�ובאו,�העובדים�המצטיינים�והפורשים
�לזרי�פרחים�מחבריהם �וזכו לקבלת�תעודת�הוקרה�ושי
ולמחיאות � לעבודה
�מקהל �סוערות כפיים
�שנכח �הרב העובדים
�את � �העובד". ב"ערב
�שמעון �דר' הטקס�נעל
�המרכז �מנהל שרף,
הרפואי,�אשר�שבח�את
ה ד ו ה � , ם י נ י י ט צ מ ה
�לשבח �וציין לפורשים
�המרכז �עובדי �כל את
�צוות �ואת הרפואי
המחלקה�הפסיכיאטרית,
המטפלים�בצורה�יוצאת
מהכלל�בפצועים�ובנפגעי
החרדה�הרבים�הפונים
למלר"ד,�בעקבות�ירי�הטילים�לעבר�עוטף�עזה�וגזרת�אשקלון.
�שרית�שטרגר�הזמינה�את �הגב' בסיום�הטקס�המכובד,
העובדים�"לערב�קסום�ללא�קסאמים"�ולהופעת�"להקת
אתניקס"�שהנעימה�והרקידה�את�עובדי�המרכז�בשיריה

הידועים.

אירועים�ותרומות

ערב�ההצדעה�לעובדי�המרכז�הרפואי

אין�גבולות�בצדקה:�משקפיים�לילדה�מעזה�המטופלת
במחלקת�עיניים

קבוצת�חברים�מישראל�שביקשו�לשלוח�פרחים�להלווייתו
של�טוליו�בורטולאמי�אזרח�איטליה,�שנפטר�בגיל���68ממחלה
חשוכת�מרפא�בחוץ�לארץ,�החליטו�לעשות�מעשה�שונה
ויוצא�דופן�לזכרו�של�המנוח.�בעצה�אחת�עם�דוויד,�בנו�של
המנוח�החליטו�החברים�לתרום�את�הסכום�שאספו�עבור

הפרחים,�סה"כ��400יורו-למטרת�צדקה.
דר'�משעל,�מנהל�המחלקה�לרפואה�פנימית�ב'�במרכז�הרפואי
ברזילי,�אשר�נמצא�בקשר�מתמיד�עם�אזרחים�איטלקים
השוהים�בישראל,�המליץ�לקבוצה�לתרום�משקפי�ראייה
לילדה�בת�שנה�וחצי�תושבת�עזה�שנמצאת�בטיפול�מחלקת
העיניים�במרכז�הרפואי�ברזילי.�הילדה�נותחה�לפני�מספר
חודשים�בבית�החולים�בגלל�מחלה�מולדת�של�העיניים�והיא
זקוקה�כעת�למשקפי�ראייה,�אך�להוריה�השוהים�עמה�בבית
�משקפיים. �לרכוש �כספית �אפשרות �כל �אין החולים

חבריו�של�טוליו�ובני�משפחתו�ראו�בהצעה�זו�מעשה�אנושי
ממדרגה�ראשונה�ונתנו�מייד�את�הסכמתם�לתרומת�הכסף

לרכישת�המשקפיים�לילדה.

תואר�כבוד�לדר'�יוסף
משעל

�משעל �לדר' �כבוד תואר
יוסף,�מנהל�מחלקת�פנימית
�המסור �טיפולו � �על ב',
�האיטלקי. �הצבא בחיילי

בתום�שנים�של�טיפול�מסור
בהתנדבות�של�דר'�משעל,
�הרופא �להיות שהתנדב
�המשלחת �של המטפל
�בית �לבין �בינה והמקשר
�חברי �החליטו החולים,

המשלחת�להמליץ�בפני�נשיא�איטליה�על�דר'�משעל�כמועמד
לתואר�כבוד�כהערכה�על�תרומתו.�בימים�אלה�התבשר�דר'
משעל�שנשיא�איטליה,�גיורגיו�נפוליטנו,�החליט�לקבל�את

המלצת�המשלחת�ולהעניק
לו�תואר�כבוד��Cavaliereולצרפו�בכך�למסדר:

Ordine della Stella della Solidarieta Italiana

פעילות�התרמה

דר'�יוסף�משעל,�מנהל
מחלקת�פנימית�ב'
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לאחרונה�נערך�במלון�"הולידיי�אין"�באשקלון�קורס�ייחודי
בנושא�אקו�תלת�מימד�שנמשך�שלושה�ימים.�השתתפו�בכנס
כ-��220איש,�הגיעו�בכירי�הקרדיולוגים,�מנתחי�הלב�וטכנאי
האקו�לב�בארץ.�כולם�הדרימו�לאשקלון�על-מנת�ללמוד
נושא�חדשני�על�גבי�מכשיר�חדשני�הנמצא�במעבדת�אקו�לב

במרכז�הרפואי�ברזילי.

מדובר�במכשיר�אקו�לב�המסוגל�לספק�תמונות�איכותיות
של�הלב�בזמן�אמיתי�ללא�צורך�בפעולה�חודרנית.�המתמר
המשוכלל�המניב�את�התמונות�מונח�על�בית�החזה�ומנפיק
אותם�ברזולוציה�גבוהה�הרבה�יותר�יחסית�למכשירים�שהיו
עד�כה.�באמצעות�טכנולוגיה�מתקדמת�הצליחו�המדענים
במס'�חברות�גדולות�להקטין�את�מימדי�המתמר�עד�כדי
מצלמה�זעירה�שאותה�גם�אפשר�להחדיר�לוושט�ולקבל
תמונות�לב�באיכות�גבוהה�ביותר.�דר'�חיים�יוספי,�מנהל
היחידה�לקרדיולוגיה�לא�פולשנית�בביה"ח�ברזילי�למד�את
הנושא�בביה"ח�של�אוניברסיטת�הרווארד�בבוסטון�שבארה"ב
והביא�אותו�לאשקלון�כחלוץ�בתחום�בארץ.�ברור�שללא
�שימוש �לאפשר �היה �ניתן �לא �החדש �המכשיר קניית
בטכנולוגיה�כה�מתקדמת�בביה"ח�ברזילי�באשקלון.�לפיכך
גייס�דר'�יוספי�יהודים�חמים�וטובים�ובראשם�את�גב'�מרגו
איינשטיין�שהפכה�לרוח�החיה�בעזרה�לאיסוף�התרומות
לקניית�המכשיר�החדש.�לאחר�מאמץ�משותף�שלהם�שנימשך
כמעט�שנתיים�בין�המרכזים�היהודיים�השונים�בבוסטון
הותרמו��$237,000.בכסף�שנאסף�ניקנה�המכשיר�המוביל
�לפני �שהגיע (Philips� �חברת �של iE-33)� �מסוגו בעולם
כשנתיים�לאשקלון.�במשך�שנתיים�אלו�בוצעו�מאות�בדיקות
באמצעותו�כאשר�ביה"ח�ברזילי�הופך�למוביל�בביצוע�בדיקות

שיגרה�של�אקו�לב�תלת�מימד�בישראל.

בין�הנוכחים�בלטו�מהאורחים�בחו"ל:�פרופ'�רוברט�לוין,
מאוניברסיטת�הרוורד�בבוסטון,�הקרדיולוג�המוביל�בתחום

זה�בארה"ב.�כן�הגיע�פרופ'�הנריך�בקרמן�ממינכן�בגרמניה,
הממונה�על�פיתוח�הטכנולוגיה�הזו�בחברת�Philips.�בראותו
את�חשיבות�הכנס�הביא�עימו�פרופ'�בקרמן�צוות�בן�10
מדריכים�מגרמניה�ומספרד�אשר�עזר�לצוות�האקו�מביה"ח
�קטנות. �בקבוצות �כולה �התורה �בהדרכת ברזילי
מהארץ�כיבדו�בנוכחותם�בנוסף�לכל�המשתתפים�האחרים:
�בישראל. �הקרדיולוגי �האיגוד �נשיא �לואיס �בזיל פרופ'

�בישראל, �לב �לכירורגית �האיגוד �נשיא �רענני �אהוד דר'
דר'�שמעון�שרף�מנהל�ביה"ח�ברזילי,�פרופ'�עמוס�כץ�מנהל
�באשקלון. �ברזילי �בביה"ח �הקרדיולוגי המערך

סיכם�את�הקורס�פרופ'�מרוין�גוסטמן,�מאבות�הקרדיולוגיה
בארץ,�אשר�אמר�לנוכחים:�"אני�מתרגש�מאוד�להשתתף
באשקלון�בקורס�האיכותי�הזה.�אני�חושב�שהיום�הוכח�מה
שידענו�מזמן�-�אין�פריפריה�בישראל!!�הקרדיולוגיה�טובה
באותה�הרמה�בכל�אזורי�הארץ.�אני�מודה�למארגנים�על
ההזדמנות�היפה�הזו".�דבריו�לוו�במחיאות�כפיים�סוערות

של�כל�הנוכחים.

כנס�אשקלון�הראשון�לאקו�תלת�מימד�בישראל

אירועים�ותרומות

נטע�ויין�ז"ל,�בת��63במותה,�החלה�את�עבודתה�במרכז
הרפואי�ברזילי�בשנת��1965כאחות�אחראית�מחלקת�הילדים,
�המחלקה בהמשך�אחות�אחראית�המחלקה�הכירורגית,
לרפואה�דחופה,�המכון�הנוירולוגי�והמכון�לרפואה�גרעינית.

נטע�ז"ל�אהבה�את�האדמה.�היא�טיפחה�את�הגינה�שליד
��ברזילי �הרפואי �במרכז �גרעינית �לרפואה המכון

בטקס�צנוע�שהתקיים�בגינה�שליד�המכון�לרפואה�גרעינית
אמרה�תמר�דוד,�מנהלת�הסיעוד,�שנטע�ז"ל�הייתה�צברית
שורשית�מבאר�טוביה�שאהבה�את�הארץ�ואת�הקרקע
וטיפחה�כל�פרח�וכל�עץ.�היא�הייתה�אישה�אינטליגנטית
בעלת�נפש�אומנותית�שנהנתה�מקריאה,�שירה,�מוסיקה

טובה,�פיסול�וציור.

תמי�ציטטה�את�ג'יין�סימור�שאמרה�כי�"עליך�לחיות�כל�יום
ויום�בדרך�שאיתה�נאמין�שתגרום�לך�להרגיש�טוב�לגבי

החיים�שלך�כך�שאם�חייך�יסתיימו�מחר�תהיה�שבע�רצון
מעצמך".�כך�הייתה�נטע�ז"ל.�אמנון�רקנטי,�הודה�למנהלת
הסיעוד�ולכל�המשתתפים�בטקס�על�שסייעו�בידו�להנציח

�את�זכרה�של�נטע�בפסלים�מעשה�ידיו.�

�

פסלים�במרכז�הרפואי�ברזילי�לזכרה�של�נטע�ויין�ז"ל

אמנון�רקנטי,�תורם�הפסלים,�יחד�עם�צוות�האחיות

דר'�יוספי,�פרופ'�כץ�והתורמים
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�לתמיכה �שזכה �לאחר ,2005� �בשנת �לדרך �יצא המחקר
�החוקרים �המדע. �משרד �של �המחקר �מענק באמצעות

הראשיים,�דר'�מיכאל�גדלביץ'�ודר'�מייקל
�נפת �של �הערים �איגוד �בעזרת הוארטה,
�אז�לאסוף�נתונים�אודות �החלו אשקלון,
מדדי�זיהום�האוויר�באזור�שכולל�את�הערים
אשקלון,�שדרות,�קרית�גת�וקרית�מלאכי.
במקביל�הוקם�בסיס�נתונים�של�כלל�הפניות
למחלקה�לרפואה�דחופה�(חדר�המיון)�של
המרכז�הרפואי�ברזילי.�נאספו�נתונים�על
תסמינים�חריפים�בדרכי�הנשימה,�מערכת
�הנשימה �בדרכי �חריפים �וזיהומים הלב
העליונות.�הנתונים�נאספו�עבור�תקופה�של
�7שנים:�2000-2006.�בהמשך�נבנה�גם�שיתוף
�כללית �החולים �קופות �עם �מדעי פעולה
ומכבי,�על�מנת�לקבל�את�מלוא�הנתונים�של
פניות�מבוטחים�מרפאות�הקהילה�-�עבור

אותן�השנים�ואותם�התסמינים.

הדרך�המשמעותיים�ביותר�בביצוע�המחקר
היה��החיפוש�אחר�צוות�מומחים,�אשר�יוכל�לבצע�באופן
מדעי�ראוי�ומדויק�את�מלאכת�המיפוי�המרחבי�של�זיהום
האוויר.�לאחר�מאמץ�איתור�לא�קל,�נמצא�צוות�כזה�-�מתוך
המחלקה�להנדסה�סביבתית�של�הטכניון�-�בראשותו�של

דר'�דוד�ברודאי.

כל�זאת�ועוד,�לאורך�כל�שלבי�המחקר�היו�אין�סוף�פניות
של�הציבור,�התקשורת,�ארגונים�ירוקים,�רשויות�מקומיות
�ההשפעות �בנושא �אחרים, �וארגונים �מוסדות ועוד

�אשר �הנוספת, �הפחמית �הכוח �תחנת �של הבריאותיות
מתוכננת�לקום�באשקלון.

עם�התקדמות�המחקר�ולאור�האפשרות
להפיק�תוצאות�ראשוניות�כבר�בשלב�זה,

�הוחלט�לערוך�כנס�מדעי.

�משובים, �לשני �נחלק �אשר בכנס,
הציגו:�בחלק�הראשון,�שדן�במחקרים�-
צוות�החוקרים�ממכון�המחקר�של�המרכז
הרפואי�ברזילי�(דר'�גדלביץ'�ודר'�הוארטה)
�(דר' �מהטכניון �המזהמים �מיפוי וצוות
ברודאי�ויובל);�חוקרים�של�המכון�למחקר
זיהום�אויר�בחדרה�(דר'�דובנוב�ודר'�בר

חנה);

וקבלת�החלטות�בתחומי�בריאות�-�דר'
איתמר�גרוטו,�ראש�שרותי�בריאות�הציבור
במשרד�הבריאות,�דר'�איבגניה�ברנשטיין
מהמשרד�להגנת�הסביבה;�דר'�אריה�ונגר
מארגון�"אדם,�טבע�ודין".�כמו�כן,�בפאנלים
�הרשויות �החשמל, �חברת �נציגי �גם �השתתפו ודיונים
המקומיות,�איגודי�הערים�אשקלון�וחדרה,�נציגי�הציבור,
ארגונים�ירוקים�נוספים,�וגם�כלל�ציבור�המבקרים�הרב.

אנו�מקווים��שהיתה�זו�תחילתה�של�מסורת�ושנפגש�בשנה
הבאה.

לפרטים�נוספים�על�המחקר�ניתן�לפנות�לדר'�מיכאל�גדלביץ',
.michael_g@barzi.health.gov.il� �המחקר. מנהל

כנס�השפעת�זיהום�האוויר�על�הבריאות

לאות�הזדהות�למצב�שבו�נתונים�תושבי�האזור�והחיילים
בגזרת�עזה,�העומדים�כשבע�שנים�תחת�מתחי�הקסאמים
ומקבלים�טיפול�רפואי�במרכז�הרפואי�ברזילי�אשקלון,�חברי
הועידה�העולמית�של�ועידת�התביעות,�קיימה�בחודש�ינואר
�זו�הפעם�הראשונה�את�הועידה�השנתית��במרכז השנה,
הרפואי�ברזילי.�ועידת�התביעות�לוקחת�חלק�במאמץ�לגיוס
תרומות�להקמת�חדר�מיון�ממוגן�ובית�חולים�תת�קרקעי.

�לקיים�את �נערכו �המרכז �ועובדי �הרפואי הנהלת�המרכז
הועידה��באולם�ההרצאות�המרכזי�של�המרכז�הרפואי��וכל
זאת�תוך�שיתוף�פעולה�של�המחלקות�השונות��בבית�החולים.

יישר�כח�לכולם�על�ההצלחה�הגדולה.

הועידה�השנתית�של�ועידת�התביעות
התקיימה�בברזילי

דר'�שרף�עם�חברי�ועידת�התביעות�בסיור

אירועים�ותרומות

דר'�גדלביץ'�פותח�את�הכנס
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�השנתי �הכנס �נערך �ה-29.05.2008 �חמישי ביום
ה-�26של�"איגוד�הכירורגים�בישראל"�בעיר�אשקלון�ועמד
בסימן�"דור�אחרי"�(השינויים�בכירורגיה�במשך��25שנים).
לא�רק�שינויים�בכירורגיה�חלו�בעשור�האחרון,�אלא�גם�בעיר

אשקלון�בכלל.
באופן�מקרי�וגם�סמלי,�כינוס�הכירורגים�האחרון�שנערך
באשקלון�התקיים�בתאריך�29.5.1986.�מארח�הכנס�ד"ר
בוריס�יופה,�מנהל�המחלקה�הכירורגית�בביה"ח�"ברזילי",
ציין�זאת�בנאום�הפתיחה�של�הכינוס�והציג�תמונות�של�בית

החולים�ותוכניית�הכנס�אז�וגם�היום.
הכנס�התקיים�במרכז�הכנסים�של�מכללת�אשקלון�ונכחו�בו

כ-��220משתתפים.
�איגוד �יו"ר �קראוס, �מיכאל �פרופ' �ברכו �הכנס �באי את
הכירורגים�בישראל,�ד"ר�שמעון�שרף,�מנהל�המרכז�הרפואי
ברזילי,�מר�רוני�מהצרי,�ראש�עירית�אשקלון�וד"ר�בוריס
יופה,�מנהל�המחלקה�הכירורגית�בביה"ח�ברזילי�ויו"ר�הכנס.

בכנס��נדונו��4מושבים:
מושב� I–�כירורגיה�דחופה.

מושב� II–�דימום�מדרכי�עיכול.
מושב� III–�חינוך�כירורגי.

מושב� IV–�כירורגיה�זעיר�פולשנית.
בכנס�השתתף�אורח�מדנמרק,�פרופ'�פסטינג�הלג,�שנתן
�העיכול. �למערכת �דם �אספקת �בעיות �בנושא הרצאה
כמו�כן�התקיימה�ישיבה�פרופסיונאלית.�בכנס�הוצגו�לתחרות

כ-��30פוסטרים,�מהם�זכו��4בפרס�כספי�מתנת�האיגוד.
לאות�הזדהות�עם�תושבי�שדרות,�החליטו�הועדה�המארגנת
של�הכנס�והנהגת�איגוד�הכירורגים�שנעילת�הכנס,�חלוקת
פרסים�לפוסטרים�מצטיינים,�הרצאת�האורח�מחו"ל�על

הרפתקאות�בחייו�וארוחת�ערב�חגיגית�תתקיים�בעיר�שדרות,
תחת�צלילי�מוסיקה�מרוקאית�במסעדת�"קזבלאן"�ולצערנו
גם�אזעקת�"צבע�אדום"�בזמן�הארוחה.�למרות�זאת,�שמרו
�המיוחדת. �מהאווירה �ונהנו �רוח �קור �על האורחים
�ומספר �את�הערכתם�על�הארגון �הכנס�הביעו משתתפי

המשתתפים�הרב�בכנס�זה.

הכנס�השנתי�לאיגוד�הכירורגים�בישראל

אירועים�ותרומות

ד"ר�יופה�והמרצה�האורח

בנות�השירות�הלאומי�של�"בת�עמי",�סטודנטיות�מ"קרן
גרוס",�ילדי�"בני�עקיבא"�ונשות�"המשעולים"�מהעיר�שדרות
יזמו�הקמת�יריד�בו�יימכרו�פריטים�שהילדים�והנערים�יצרו
וכל�סכום�שיצטבר�יועבר�כתרומה�למחלקת�הילדים�במרכז

הרפואי�ברזילי�באשקלון.

היריד�התקיים�בשני�מוקדים�בעיר�שדרות.�ילדים�ונערים
יצרו�מוביילים�מעץ,�מפימו�ומסבון,�שרשראות,�שלטים�יפים
לדלתות�הבתים,�מחזיקי�מפתחות,�מגנטים�למקררים�ומוצרי
�כמו�כדורי�שוקולד�ועוגיות�והציעו�אותם מאפה�שונים,

למכירה.

הרוכלים�הצעירים�עמדו�מאחורי�הדוכנים,�מכרו�את�המוצרים
והשמחה�הייתה�הגדולה�כאשר�הצטבר�בקופה�המשותפת

סכום�של��3,333שקלים�חדשים.

המבקרים�ביריד�נהנו�מדוכני�אוכל�מגוונים�שהופעלו�ע"י
בני�הנוער�מקבוצות�שונות:�מקום�בלב,�זינוק�בעלייה,�מועצת
הנוער�וחניכי�בני�עקיבא�ומדוכני�יצירה�ומשחק�שהופעלו

ע"י�בנות�השירות�הלאומי�ואגודת�הסטודנטים.

המרכז�הרפואי�ברזילי�מודה�לכל�הנערים�והילדים�שעמלו
וטרחו�להקמת�היריד.�הכסף�שנאסף�ישמש�את�מחלקת
הילדים�לרכישת�משחקים�ומוצרים�נוספים�אשר�ישמשו�את

הילדים�המאושפזים�וינעימו�את�זמנם.

אין�סיפוק�כמו�נתינה�ללא�תמורה.

�

בנות�השירות�הלאומי�בשדרות�בשיתוף�ילדי�שדרות
התגייסו�למען�מחלקת�הילדים�במרכז�הרפואי�ברזילי

בנות�השירות�יחד�עם�צוות�מחלקת�ילדים�והתרומה
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יותר�ממיליון�שקל�גייסה�משפחת�חרל"פ��בראשותו�של
שמואל�חרל"פ�באירוע�התרמה�שהתקיים�במתחם�"כלמוביל",
ראש�העין,�לטובת�מיגון�חדר�המיון�בבית�החולים�ברזילי

באשקלון.��בערב�זה�בנוכחות�דר'�שמעון�שרף,�מנהל�המרכז
�מהצרי � �מר�רוני �וראש�עיריית�אשקלון, �ברזילי הרפואי
השתתפו:�רותי�ויולי�עופר,�רחל�וליאון�קופלר,�מירי�והרצל
הבס,�שולה�וליאון�רקנאטי,�אלי�אלעזרא,�גיל�אגמון,�אפי
שפיטלני,�פנינה�ומשה�אדרי,�רקפת�רוסק-עמינח,�צביקה
גיור,�שוקי�שוורץ,�ג'ני�וחנינא�ברנדס,�רובי�בכר,�ורד�ובועז

דותן,�דני�ברנר�עוד�רבים�וטובים.

טקס�פתיחת�האודיטוריום�לועידת�וודאו
Video�-אולם�חדיש�מצויד�בשיא�השכלולים�לוועידות�וידאו
�Conferenceנחנך�ביום�חמישי�26/6/2008,�בבית�החולים.
�האולם�נבנה�בתרומתה�האדיבה�של�משפחת�רייזין�ובראשם
�המערך �מנהל �מזמן �לא �עד �שימש �אשר �רייזין, פרופ'
הקרדיולוגי�בבית�החולים�וכיום�הוא�מנהל�המכון�לחקר�הלב
ע"ש�וואגו,�מר�בכור�מכלוף�בעל�חברת�מכלוף�בכור�ובניו,
ובסיוע�הפקולטה�למדעי�הבריאות�באוניברסיטת�בן�גוריון

בנגב.
בטקס�קצר�בו�השתתפו,�מצד�אחד�עובדי�המרכז�הרפואי
ברזילי�ומהעבר�השני,�באמצעות�שידור�וידאו��לאונ'�באר
שבע,�פרופ'�שאול�סופר,�דיקן�הפקולטה�למדעי�הבריאות

ומר�הרצל�ז'אן,�המנהל�האדמיניסטרטיבי�של�הפקולטה,
הוכרז�רשמית�על�פתיחת�האולם.

דר'�חיים�יוספי,�מנהל�היחידה�לקרדיולוגיה�לא�פולשנית
ומיוזמי�המהלך,�הנחה�את�הטקס�והודה�לכל�אלה�שעמלו

להקמת�האולם.
דר'�יוספי�התייחס�לאמירתו�של�פרופ'�פריבס�ז"ל,�מייסד

הפקולטה�למדעי�הבריאות�באוניברסיטת�בן�גוריון�בנגב,
שרופא�טוב�לעולם�עומד�על�שלושה�יסודות:�עבודה�קלינית,
�את�האחרים. �וכל�אחד�מהיסודות�מזין מחקר�והוראה,
הרצאות�שיועברו�בשידור��Video Conferenceיקלו�מאוד
�בשני �ומתמחים �שלומדים �והסטודנטים �המתמחים על

המרכזים.
דר'�שמעון�שרף,�מנהל�המרכז,�סיכם�שבית�החולים�עבר
מהפך�בלתי�יאומן�בשנים�האחרונות�בנושא�הדיגיטליזציה
�שהתגשם �חלום �הוא �הזה �והאולם �שונות �מערכות של
וההרצאות�המשותפות�עם�אוניברסיטת�בן�גוריון�הן�רק
ההתחלה.�התקשורת�החדישה�פותחת�עידן�חדש�למרכז
שיאפשר�לו�להתקשר�גם�עם�מרכזים�שונים�בעולם,�לשמוע
הרצאות�מפי�חוקרים�עולמיים�ובהמשך�גם�להעביר�ניתוחים
�הניתוח. �מהלך �על �הסבר �תוך �לסטודנטים on line
אבנר(ג'ימי)�חמד, מונה�כאחראי�לתפעול,�תחזוק�והזמנת
הרצאות�"במתחם�האולמות"�-�אודיטוריום�והאולם�ע"ש

דר'�מלי.��ג'ימי�מירס:�8806.

אירוע�התרמה�למען
בית�החולים�ברזילי�באשקלון

גזירת�הסרט�ע"י�משפחת�רייזין

דר'�חיים�יוספי�נושא�דברים

גן�עופר�קיים�אירוע�התרמה�למען�מחלקת�ילדים�במרכז
הרפואי�ברזילי.

צוות�הגננות,�וילדי�גן�עופר�בעיר�אשקלון,�קיימו�זו�השנה
השניה�ברציפות,�אירוע�התרמה�למען�מחלקת�הילדים�במרכז
�בתאריך �התקיים �האירוע �באשקלון. �ברזילי, הרפואי
�14/05/2008ברחבה�החיצונית�של�גן�עופר.�בתום�האירוע
�וגוזי�יונה,��תעודת�הוענקה�לצוות�הגננות,�ירדנה�שלומאי
�לאה�מלול�דוברת�המרכז�מטעם�בית �הגב' הוקרה�מידי

�החולים�ברזילי.

אירוע�התרמה�של�גן�"עופר"

אירועים�ותרומות

צוות�הגננות,�ירדנה�שלומאי�ויונה�גוזי,�בקבלת�התעודה
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יולדות�און�ליין�עם�אינטל
חברת�אינטל�עושה�רבות�למען�הקהילה�וכחלק�מהפעילות
שלה,�התקינו�מתנדבים�ממחלקת��ITשל�חברת�אינטל�מערכת
WIFI,�מערכת�לתקשורת�אלחוטית�לגישה�חופשית�לאינטרנט
במחלקת�היולדות�במרכז�הרפואי�ברזילי.�החברה�תרמה
בנוסף�חמישה�מחשבים�ניידים�לרווחת�היולדות�ולהנעים

את�זמנן.

07/08/2008� �נחנכה�המערכת�ביום�חמישי בטקס�חגיגי
באולם�האורחים�במחלקת�היולדות�במרכז�הרפואי�ברזילי
בהשתתפות�דר'�רון�לובל,�סגן�מנהל�המרכז,�פרופ'�אייל
ענתבי,�מנהל�מחלקת�נשים�ויולדות,�ומר�יוסי�שובל,�מנהל

היחידה�לקשרי�חוץ�באינטל.

מר�יוסי�שובל�אמר�כי�זוהי�פעילות�נוספת�של�מתנדבי�אינטל
אשר�פועלים�הפעם�בבתי�חולים�בעיקר�בפריפריה.�עובדת
היותה�של�אינטל�גורם�כה�חשוב�בארץ�בכלל�ובדרום�בפרט
מחייבת�אותה�למנהיגות�בתחום�האחריות�החברתית�וכך

היא�אכן�פועלת�בהתאם.�בית�החולים�הראשון�שבו�נעשה
�וברזילי�הינו�בית מבצע�דומה�היה�בית�החולים�רמב"ם,
החולים�השני�בישראל�והראשון�בדרום�שיאפשר�למאושפזים
גישה�חופשית�לאינטרנט�ממחלקות�האשפוז�עצמן.�הפרויקט
�������������יתחיל�בחדרי�הלידה,�מחלקת�יולדות�ומחלקת�נשים.

שותפות�לתרומה�הן�חברת��012קווי�זהב�אשר�תרמה�ציוד
לפרויקט�ואת�החיבור�לאינטרנט�וחברת�יונילינק�שסייעה

גם�היא�באספקת�הציוד.

דר'�לובל�בירך�את�חברת�אינטל�ומתנדביה�על�היוזמה�ואמר
כי�זו�תחילת�הדרך�לשיתוף�פעולה�ארוך�טווח�עם�חברת
אינטל�לרווחת�המאושפזים.�מטופלי�המרכז�אשר�חפצים
�גם �החיצון �לעולם �מקושרים �להיות �מעתה �יכולים בכך

ממיטתם.

בטקס�ההשקה�סיפר,�פרופסור�אייל�ענתבי,�מנהל�חטיבת
נשים�ויולדות,�כיצד�נולד�שיתוף�הפעולה�בין�המרכז�הרפואי

ברזילי�לבין�חברת�אינטל.

"לפני�כשלושה�חודשים�הגעתי�לאינטל�לתת�הרצאה�בפני
העובדים�וגיליתי�אנשים�נפלאים�העוסקים�בקשרי�קהילה.
ביקשתי�מהם�לעזור�לנו�בתרומה�היכולה�לשפר�את�שהותן
של�המאושפזות�במערך�הגינקולוגי.�ההיענות�הייתה�מיידית.
אנשי�מחלקת�קשרי�החוץ�באינטל�חיברו�בין�צוות�מחלקת
המחשבים�של�המרכז�הרפואי�ברזילי�לבין�הצוות�המקביל
באינטל.�היום�יוצא�לדרך�הפרויקט�הייחודי�הזה�ואנו�מברכים
�היחס�ושיתוף �העבודה�שהושקעה, ומודים�על�התרומה,

הפעולה".

התורמים�בקרו�במוקד�הבריאות�של�התוכנית,�"פעילות
משותפת�הורים�וילדים�"�המופעל�בטיפת�חלב�שמשון.

פרויקט�(Parents And Children Together)�הינו�פרויקט
הממומן�על�ידי�קהילות�ארצות�הברית,�מופעל�על�ידי�ג'וינט
ישראל�ומטרתו�קידום�האוכלוסייה�האתיופית�בגילאי�לידה

עד�שש.

תחום�הבריאות�מובל�ומופעל�על�ידי�לשכת�הבריאות�וכולל
שני�מוקדי�בריאות�בטיפת�חלב�ברנע�ובטיפת�חלב�שמשון.

נחשפות��לפעילות�משפחות�מכל�העיר,�המגיעות��בתיווך
של�מגשרות��מהעדה�האתיופית.�הפעילות���כוללת�עבודה
פרטנית,�קבוצתית��וסדנאית�במגוון�גדול�של�תחומי�הורות,
�התפתחות�הילד�והמשפחה�והתנהגות�מונעת בריאות,

תחלואה�ומקדמת�בריאות.

התורמים�מאוד�מעורבים�הן�בהחלטות�ועדת�ההיגוי�והן
במעקב�אחר�יישום�התוכנית.�הביקור�הנוכחי�הינו�אחד

מביקורי�המעקב.

צוות�אינטל�ויחידת�המחשב�יחד�עם�פרופ'�ענתבי

משלחת�התורמים�בטיפת�חלב

P.A.Cביקור�משלחת�של�מנהלי�תוכנית�
מג'וינט�ישראל�ונציגים�מקהילת�בולטימור

אירועים�ותרומות



המחלקה�הטכנית�למען�הקהילה
מעורבות�בקהילה��היא�חלק�מתפיסה�הגורסת�כי�גוף�הפועל
בתוך�קהילה�ושואב�מתוכה�את�עובדיו�ואת�לקוחותיו�כאחד
הינו�חלק�בלתי�נפרד�ממנה,�וכגורם�מוביל,�עליו�גם�לחזק,

להוביל�ולגרום�לשינוי�בה.

�המחלקה�הטכנית �כלל�עובדי בתאריך��10.06.08נרתמו
לפעילות�בקהילה,�הפעילות�התבצעה�בביה"ס�"אסף�מימון"

וקדמו�לכך�מס'�סיורי�שטח�לבחינת�צרכים.

בשעה��12:00התייצבו�כלל�העובדים�(מדובר�על�פרויקט
התנדבותי�ע"ח�ימי�חופש)�והחלו�בביצוע�מגוון�של�עבודות
בתחומים�שונים,�מיזוג�אויר,�חשמל,�נגרות,�בינוי,�צביעה,
העבודות�נמשכו�מס'�שעות�ולאחריהן�מראהו�של�ביה"ס

חודש.

"לתת,�זה�בעצם�לקבל",�תחושת�התרומה�לקהילה�בקרב
העובדים�הייתה�עילאית,�מתוך�תחושה�של�חובה�ושליחות
�הקהילה. �למען �ולעשות �לתרום �לפעול, חברתית

בימים�קשים�אלו�שצוות�המרכז�עובד�ימים�כלילות,�הנהלת
המרכז�מברכת�ומוקירה�את�היוזמה�והתרומה�של�עובדיה

לקהילה.

חברי�המחלקה�הטכנית�בשיחת�סיכום�בתום�הפעילות
בביה"ס�אסף�מימון
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צוות�החטיבה�למיילדות�וגינקולוגיה�מברך את�פרופ'
ראול�אורביטו�על�קבלת�תואר�האקדמי.
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תארים�חדשיםתארים�חדשים

מנויים�חדשים�במהלך�השנהמנויים�חדשים�במהלך�השנה

יהי�זכרם�ברוך
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הסטודנטים�האונגליסטים�יחד�עם�התורמת�הגב'�רחל�מילר

�

�בהצלחה �הפועלת �בארה"ב �היהודית �השדולה אייפק,
ומשקיעה�מאמצים�רבים�בארגון�והפעלת�הקהילה�היהודית
�הקונגרס �בתוך �לובי �פעולות �וביצוע �לתמיכה בארה"ב
האמריקני.�באה�לביקור�בישראל.�במשלחת�השתתפו�אנשי

צוות�בכירים.

במסגרת�הביקור�המשלחת�ביקרה�במרכז�הרפואי�ברזילי.
והתעדכנה�על�פעילות�המרכז�המטפל��בכ-��500,000תושבי
הסביבה,�נפגעי�הקאסם,�חיילי�צה"ל�ופלשתינים�תושבי

רצועת�עזה.

לאה�מלול,�דוברת�המרכז�בהרצאה�לפני�חברי�המשלחת

משלחת�של�מנכ"לים�אזוריים
של�אייפק�במרכז�הרפואי�ברזילי


