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דבר המנכ"ל - יש לנו מסורת של חדשנות

מזה 105 שנים, כללית מובילה את שוק הבריאות בארץ, מתוך שליחות לקדם בריאות ורפואה לציבור 
בישראל. נתח השוק שלנו הוא הגדול מבין קופות החולים בישראל ונמצא בעלייה. יש לנו אחריות להמשיך 
ליצור עבור הלקוחות שלנו את שירותי הבריאות הטובים ביותר. משימה חשובה ביותר, היא לשפר את 

השירותים לעובדים. אנו חייבים לספק לכם כלים, מידע ותחושת שייכות והזדהות עם כללית. 
ארגונית  הפנים  הסלולר  אפליקציית  בשבילי,  כללית  אפליקציית  השנה  הושקה  זו,  מחויבות  במסגרת 
ישירות לסמארטפון: תלוש השכר המקוון, מבצעים  ייחודיים  תוכן  עולמות  היא מציעה  כללית.  לעובדי 
וזכויות עובדים, חדשות מהארגון ואף בלוג עובדים והמלצות. קמפיין השיווק החדש שעמו פתחנו את 
השנה - “4.4 מיליון בוחרים כללית”, הציג באופן חד משמעי את עובדת המובילות של כללית. בלב המסר 
הזה נמצאים אתם, עובדי כללית בכל המקצועות - אתם נותני השירות ובכם בוחרים 4.4 מיליון לקוחות. 
החדש  הלוגיסטי  מהמרכז  רפואי  וציוד  תרופות  להספקת  המעבר  הוא  השנה  שחל  משמעותי  אירוע 
בשוהם. המרלו”ג החדש מאפשר לנו להרחיב ולשפר את שירותי הספקת התרופות והציוד הרפואי, ברמה 

טכנולוגית מהמתקדמות בעולם. 

במרכזים הרפואיים שלנו: 
גם השנה כללית מובילה בסקר הלאומי של משרד הבריאות, הבודק את חוויית המטופל בבתי חולים 
בישראל, תפקידנו ללמוד את הממצאים ולהשתפר כל הזמן. פורסם לציבור סקר ראשון שערך משרד הבריאות על שיעור זיהומים בבתי חולים. על-פי 
נתוני הסקר, בתי החולים של כללית מצטיינים בשיעור נמוך של זיהומים. בכל קטגוריה של בתי חולים )“גדולים”, “בינוניים”, “קטנים”( מוביל בית חולים 

של כללית! זו תוצאה של עבודה מאומצת ושקדנית של אלפי עובדים מכל הסקטורים בבתי החולים שלנו. 
בקהילה: 

מדדי איכות רפואית ומדדי שביעות רצון נמצאים בעלייה. נעשו פעולות רבות שהביאו לצמצום תלונות. על-פי נתוני משרד הבריאות, בכללית שיעורי 
ומדריך  היריון באינטרנט  און־ליין, תיק מעקב  עור  רופא  בזירת הדיגיטל השקנו שירותים חדשים:  גם  ביותר מכל קופה אחרת!  הקבילות הנמוכים 
תרופות חדש. פתחנו את האפשרות לשליחת בקשות למרפאה גם בערבית, שחררנו את הלקוחות מהצורך לזכור סיסמה ע”י שליחת קוד חד פעמי 
יותר.  יכולים לעשות עוד  והיינו  SMS, פתחנו 14 מקצועות נוספים לזימון תורים באינטרנט ואפשרות לזימון תורים לכללית סמייל. הלוואי  בהודעת 

המשאבים מוגבלים ואנו יחד אתכם משתדלים מאוד לעשות את המיטב. להערכתי - אתם עושים זאת בהצלחה. 
לפני החג הקרב, נזכור ונרכין ראש לזכרה של טובה קררו זכרונה לברכה. אבלה של המשפחה וצערם כבדים, ואנו משתתפים בצערם ונעשה ככל 

יכולתנו לתמוך. 
חג אביב שמח לכם ולבני משפחתכם וחופשה מהנה
אלי דפס, 
מנכ”ל כללית

משולחן ההנהלה הראשית

כללית בשבילי

האפליקציה הפנים ארגונית לעובדי כללית
מאת: טל בר לביא | המחלקה לתקשורת פנים ארגונית

שירות חדש מציע מעקב היריון אונליין ללקוחות כללית | תלוש השכר זמין 
לעובדי כללית גם בטלפון הנייד | פורסמו ימי בחירה ומועד לשנה החדשה | 

מה זכויותייך בשירות מילואים?  מה זכויותייך בחופשת לידה? 
בשבילי”  “כללית  העובדים  באפליקציית  שעלו  לפרסומים  דוגמאות  אלה 
סמוך להשקתה בתחילת השנה. בעידן של עומס מידע, כל ארגון חייב לפתח 
המידע  צריכת  להרגלי  מענה  לספק  המסוגלים  חדשניים  תקשורת  ערוצי 
החדשים שלנו. כיום אלה ערוצים חברתיים, שמאופיינים בחדשותיות גבוהה, 

אינטרקציה וניידות. 
ואולם,  האלקטרוני.  הדואר  כמובן  הוא  ארגוני  מידע  להעברת  המיידי  הערוץ 
לא כולם מחוברים למחשבים, ובארגון בריאות כמו שלנו, הצוותים ממוקדים 
במתן שירותים למטופלים ואינם תמיד פנויים לעבור על מיילים פנים ארגוניים 
במהלך יום העבודה העמוס. מסיבות אלה פיתחנו אפליקציית סלולר ייעודית 
שמנו  האפליקציה  בפיתוח  בכללית.  המחשוב  אגף  עם  בשיתוף  לעובדים, 

וחווית  מידע  אבטחת  של  היבטים  על  דגש 
המשתמש ־ רצינו ליצור מערכת אטרקטיבית, 
בשעות  גם  הזמינה  לתפעול,  ופשוטה  בטוחה 
המידע  את  לצרוך  לעובדים  ושתאפשר  הפנאי 
כאשר נוח להם לקבל אותו. האפליקציה צפויה 
להתפתח ולהתקדם עם הזמן, ולהציע שירותים 
ולהוות  בהמשך,  יותר  אף  וחדשניים  נוספים 

בסיס גם לתקשורת מוסדית ואישית. 

וחדשות  עדכונים  נושאים:  לפי  תוכן  לעולמות  מחולק  באפליקציה  המידע 
בזמן אמת מ ־ 24 מוסדות כללית, מידע על זכויות עובדים, מבצעים לעובדים, 
קישור לתלוש שכר חכם ועולם פנאי הכולל המלצות ובלוג עובדים. להורדת 
האפליקציה סרקו את הקוד בעמוד זה, או חפשו “כללית בשבילי” בחנויות 

האפליקציות במכשיר הנייד שלכם. 
“יום בחיי” - בלוג העובדים 

בבלוג העובדים שלנו, “יום בחיי”, באה לידי ביטוי אווירה פתוחה ומשתפת. 
הבלוג מתאר יום בחייהם של עובדים שונים מכל רחבי הארץ, והוא הזדמנות 
והקריירה של עובדי כללית. המרקם האנושי הרחב  להיחשף לאורח החיים 
בכללית, מגוון העיסוקים והפריסה הגיאוגרפית שלנו, מאפשרים ליצור בלוג 
את  משקיעים  אנו  היכן  לעשות,  אוהבים  אנחנו  מה  שחושף  ודינמי,  מעניין 
הזמן שלנו ולהכיר מקרוב הן עיסוקים שונים בכללית והן שעות פנאי וסגנונות 

חיים שונים. 
השתתפו גם אתם!

“יום בחיי”, הנכם מוזמנים לשלוח בקשה לתיבת המייל  להשתתפות בבלוג 
של “תקשורת פנים ארגונית”: tikshoretpi@clalit.org.il ואנו נשמח לחזור 
ריגשה את כל הנוכחים, כאשר שרה את  אליכם בהקדם. אחת התלמידות 
השיר “מתנות קטנות”. יהודית טפירו - האחות האחראית במחלקה, הודתה 

לתלמידים שיודעים לא רק לחגוג לעצמם אלא גם לדאוג לשמח אחרים.
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מנהלת המרחב

חודש  של  בפיתחו  אנו 
הפסח והפסחא, זו תקופת 
התחדשות ותקווה בניחוח 

אופטימי.
אכן, נתון משמח הוא מדד 
הבריאות שפירסמה חברת 
 163 של  בדירוג  בלומברג: 
קריטריונים  לפי  מדינות, 
ישראל  נמצאת  מגוונים, 
לפני  הרבה  ה-9,  במקום 
אנגליה,  בריטניה,  צרפת, 

ארה”ב ואפילו דנמרק!
הקשיים  כל  אף  על  כן, 
הרי   - כך  כל  לנו  המוכרים  הבריאות,  מערכת  של  והתחלואים 
בשורה התחתונה השירות הרפואי בישראל טוב מאוד! אין ספק 
שלנתון זה תורמים רבות כללית - כארגון הבריאות המוביל ואתם, 

כנותני השירות הרפואי.
ביטויים שונים לכך, יש בהישגים נוספים שצבר המרחב גם החודש: לא 
פחות מ- 20 מומחי בית החולים והמרחב נכללים ברשימת הרופאים 
הטובים בארץ, שתתפרסם בגיליון פורבס הקרוב. בית חולים כרמל 
חולים  כבית  גם  האקרדיטציה,  מבדק  את  מרובה  בהצלחה  עבר 
הלאומיים  האיכות  במדדי  בדירוגו  ביטוי  לידי  בא  זה  הישג  אקדמי. 

והקופתיים במקום מוביל, כמו גם מיקומו כמוביל ארצי בשרות.
מומחיות  וקיבלו  ב’  שלב  בחינות  את  בהצלחה  עברו  השנה  גם 
ברפואת המשפחה, כל 5 המתמחים שלנו. הישג מרשים ביותר. 
לצוותי  ותודות  אלינו  שמצטרפים  החדשים  למומחים  ברכות 
המחוז שמכשירים אותם במסירות רבה ולצוות המחלקה לרפואת 
חדשים  מומחים  עוד  מצטרפים  אליהם  בחיפה.  המשפחה 

במקצועות רבים שעברו בהצלחה את מבחני שלב ב’ האחרונים.
הוענקו  בו  הרוקח,  יום  בטכס  כיכב  המחוז  של  הרוקחות  מערך 
רוקחות המחוז  קיבלה  גם השנה  “סרגל הרוקחות”.  לפי  פרסים 
פרס הצטיינות וכן הוכרז - זו השנה ה-2 ברציפות - בית המרקחת 

במזרעה כמצטיין.
עם  החודש  התמודדנו  אלה,  מרשימים  לנתונים  בסתירה  לדאבוני, 
ז”ל,  קררו  טובה  האחות   - לעבודה  חברתנו  נרצחה  בו  נורא  אירוע 
תמיד  שיזכר  ארוע  זהו  לצוות.  וחבריה  משפחתה,  בני  עם  ליבנו 
מערכת  של  ובדגש,  הישראלית  החברה  של  קשה  שבר  כנקודת 
הבריאות שלנו. אנחנו ממשיכים  לגלות אפס סובלנות לאלימות כלפי 

העובדים בכל מקום במרחב שלנו, וונעשה הכל למיגור התופעה.
ומשרד הבריאות, מתאר  יחד עם פיקוד העורף  החודש תרגלנו, 
אין  קשה.  טילים  למתקפת  נתון  היה  המרחב  שבו  חירום  שעת 
ספק שלאור המציאות בה אנו חיים, לתרגול חשיבות רבה ללמידת 

הדברים ולהפקת לקחים ויישומם.
החודש ציינו את יום המעשים הטובים וגם הפעם נפעמתי מרוח 
ההתגייסות של עובדי המרחב. מרשים לראות כיצד צוותים שעצם 
עשייתם היא נתינה והתגייסות לקהילה, נתרמים למיזמים נוספים 

בהתלהבות ובשמחה.
נתינה הוכחה כמתכון לבריאות נפשית ואריכות חיים, אז אין ספק 

שנמשיך בדרך זו.

בברכת חגים שמחים והנאה מחופשת האביב
פרופ’ )מ”ק( חן שפירא
מנהלת המרחב

מנהל בית חולים כרמל

עברנו  כחודש  לפני 
גדולה  בהצלחה  בכרמל 
האקרדיטציה  מבדק  את 
בפעם השלישית. ההכנות 
עצמו  מהמבדק  חשובות 
מהן  ללמוד  וניתן  היות 
רבות איך להמשיך ולקדם 
המטופלים  בטיחות  את 

בבית החולים.
משמח ומרגש היה לראות 
ובעיקר  ההתגייסות  את 
המשותף  הלימוד  את 
החולים  בית  צוות  שביצע 
לקראת המבדק. המפתח ליצירת תרבות של איכות ובטיחות הוא 

תהליך קבוע של לימוד והתפתחות.
 ,JCI -בסיכום המבדק, זכינו לשבחים רבים מצוות הבקרה של ה

צוות ותיק שבחן כבר מאות בתי חולים ברחבי העולם.
הם שבחו את תהליכי העבודה בטיפול בחולים, המכוונים מאוד 
לשמירה על איכות ובטיחות, את הטיפול המצוין בתשתיות ויותר 
מכל, התפעלו מהאנשים שפגשו ואכן, התברכנו בעובדים מעולים, 
בית  את  ומובילים  ראש”  ש”מגדילים  כאלה  ומסורים,  מחויבים 

החולים למצוינות.
השנה  סיכום  את  והצגנו   2016 שנת  את  סיכמנו  גם  לאחרונה 

ותכניות העבודה לשנת 2017.
במדדי  מוביל  והוא  רבות  הצלחות  השיג  כרמל  החולים  בית 
האיכות, בשביעות הרצון והוא גם עמד השנה ביעדי התקציב שלו 

־ הישגים מצוינים.
יעבור  והוא  הוותיק  יום  אשפוז  נסגר  השנה  בתחילת  כי  נציין 
שיפוץ מהיסוד, כולל מיגון מלא ובניית חדרי הניתוח מחדש על פי 

הסטנדרטים המקובלים היום.
מרחב.  היותנו  בזכות  הגדול  בחלקה  לשמר  יכולנו  הפעילות  את 

חלק ניכר מהפעילות עבר למרכזים הרפואיים לין וזבולון, כולל
והפעילות  הגסטרו  מכון  מפעילות  חלק  ההמטולוגי,  המכון 

הניתוחית המבוצעת באשפוז יום.
משותפים  פרויקטים  וכוללת  מתעצמת  המרחבית  הפעילות 

לקידום איכות ומדדי איכות הקשורים ברצף הטיפולי.
לטיפול  מרפאה   ,ALS בחולי  לטיפול  משותפת  מרפאה  פתחנו 
בתחום  הפעולה  שיתוף  את  הגברנו  אוסטאופורוטיים,  בשברים 

הייעוץ הגנטי ובליווי הריון ועוד.
מבית  בשחרור  הטיפול  רצף  את  לשפר  גם  יחד  פועלים  אנחנו 
ובהפניות  בתורים  מצויד  לביתו  יצא  שהמטופל  כך  החולים 

המתאימות בלי שיצטרך לטפל בכל אלה בעצמו.
גם תחומי ההוראה והמחקר מוסיפים להתפתח ובשנה היוצאת 

בוצעו מספר שיא של עבודות מחקר בבית החולים.
העתיד  דור  הבריאות,  ולמקצועות  לסיעוד  לרפואה,  סטודנטים 
יוצאת  מהכשרה  ליהנות  ממשיכים  בארץ  הבריאות  מערכת  של 

מהכלל בבית החולים.
לקראת הפסח חג האביב, אני מאחל לכם עובדי המרחב ולכל בני 

ביתכם חג של צמיחה והתחדשות.

חג שמח
ד”ר אבי גולדברג
מנהל בית החולים

ברכות
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מערך ניתוחים משודרג

אגף "אישפוז יום" של ביה"ח כרמל מתחדש ומשנה את פניו

בהשקעה של כ 15 מליון ₪ יבנו במתחם 3 חדרי ניתוח חדשנים וממוגנים. 
האמבולטוריים  הפולשניות  והפעולות  הניתוחים  מירב  הועתקו  במקביל, 

לחדרי הניתוח במרכזים הרפואיים לין וזבולון. 
על פני כ 800 מ”ר ובהשקעה של כ 15 מליון ₪ ישדרג ביה”ח כרמל את 
בימים  החלו  כבר  בשטח  העבודות  והמוכר,  הותיק  יום“  “אישפוז  מתחם 
אלו. עשרות אלפי מטופלים מכל רחבי הצפון ולאורך עשרות שנים עברו 
במתחם הותיק בביה”ח והגיע העת להתחדש, אומרים בכרמל. עד היום 
ניתוח  בחדרי  קטנים  אמבולטורים  ניתוחים  יום  אשפוז  במתחם  התבצעו 

קטנים כמו ניתוחי עיניים ניתוחים אורולוגים ופעולות כירורגיות קטנות.
ולבצע בהם את כל  ומודרניים  ניתוח גדולים  “הכוונה שלנו לבנות 3 חדרי 
הניתוחים המורכבים שלא יכולנו לנתח שם עד היום”, מסבירה סיגל זומר 
המנהלת האדמניסטרטיבית של כרמל ומי שמובילה את פרוייקט השיפוץ 

והשדרוג.

ניתוחי לב,  ניתוחים גדולים כמו  יהיה לבצע  ניתן  בחדרי הניתוח החדשים 
ניתוחי כלי דם וניתוחים מורכבים נוספים. חדרי הניתוח שיבנו בסטנדרטים 
הגבוהים ביותר של איכות ובטיחות יהיו כולם ממוגני עופרת מה שיאפשר 

גם ביצוע ניתוחים בשילוב קרינה .
למקומו  שעברה  השנה  במהלך  עבר  הישן  במתחם  שהיה  הריאות  מכון 
ויותר מקום התפנה לטובת שירותים  ביה”ח  החדש בקומת הקרקע של 

נוספים במתחם.
חדר  ונבנה  שלנו,  הגסטרו  מכון  את  ונשדרג  נשפץ  התוכנית  “במסגרת 
פעולות נוסף, מעדכנת סיגל זומר. הכוונה לשדרג את רמת חדרי הפעולות 
ולהכניס בהם ציוד אבחון וצילום מהמתקדמים בעולם מה שיאפשר ביצוע 
אבחוניות  בדיקות  תוספת  גם  כמו  יותר  מורכבות  וטיפול  אבחון  פעולות 
ועמדות  השירות,  דלפקי  הכניסה,  לובי  גם  השונים.  בתחומים  ופולשניות 

ההמתנה ישודרגו ויבנו מחדש”.
הטיפול באישפוז היום ההמטולוגי שהיה עד היום בכרמל עובר מעתה כולו 
לקהילה והוא יופעל ברמה הגבוה ביותר במרכז רפואי לין שם נבנה עבורו 
מתחם חדש ונוח. את כל האבחון והטיפול ההמטואונקולוגי ינהל ד”ר מאיר 
פרייס מנהל המכון ההמטולוגי בכרמל כשהוא מקיים חיבור ורצף טיפולי 
ברמת  הטיפול שלהם  כרמל להמשך  בביה”ח  בין מטופלים המאושפזים 

הקהילה במרכז לין.
בחדרי  מעתה  יבוצעו  בכרמל  שנותחו  האמבולטוריים  הניתוחים  מרבית 
הניתוח החדישים במרכזים הרפואיים לין וזבולון. שני המרכזים הרפואיים 
הגדולים צברו נסיון רב בבצוע ניתוחים ופועלים בהם חדרי ניתוח חדישים 
ומצויידים היטב ובצמוד יחידות השהייה. כמו כן, פועלים בכל מרכז מספר 
לבדיקות  חדישים  מכונים  וכן  יותר  קטנות  לפעולות  נוספים,  ניתוח  חדרי 
יום”  פולשניות כגון, גסטרו ואנדוסקופיות, שבוצעו עד היום גם ב”אשפוז 
בכרמל. המערך המרחבי מבוסס על רופאים משולבים בי”ח - קהילה וכך 
בכרמל  בבי”ח  כה  עד  שניתחו  מומחים,  אותם  ידי  על  הניתוחים  יבוצעו 
וינתחו מעתה בלין ובזבולון. מערך ההרדמה אף הוא משולב, בהובלתו של 
פרופ’ פיזוב. כמו כו, שיטות ההרדמה והניתוח החדישות מאפשרות בצוע 
ביותר, במסגרת אמבולטורית ללא אישפוז  ניתוחים שהיו בעבר מורכבים 

הפעלת חדרי הניתוח האמבולטורים במתכונת הרחבה החדשה בקהילה 
מתאפשרת תודות לתשתית שהוכנה לקראת המעבר במסגרת המרכזים 
הרפואיים במחוז למערך המרחבי, המבוסס על צוותים החולקים את זמנם 
ומקצועי של מחלקות  גיבוי מלא  ינתן  כן,  והקהילה. כמו  בין בית החולים 
כל  בבי”ח  למחלקה  ישירות  ומהיר  ירוק  במסלול  יופנה  אליו  כרמל,  בי”ח 

מנותח שיזדקק להמשך טיפול.
ד”ר רוני אמר, שמונה לנהל ולרכז את המערך הניתוחי החדש, מציין כי 
להעתקת הניתוחים מבי”ח לקהילה ופינוי חדרי הניתוח יתרונות רבים והם 
תואמים מגמה הקיימת ברפואה המודרנית בעולם המערבי, ביצוע ניתוחים 
תוך  לביתם  שבים  כשהמנותחים  מנוסים,  רופאים  ע”י  נעשה  בקהילה 

מספר שעות. 
צוותי לין וזבולון דואגים גם ליזום קשר עם כל מנותח השב לביתו, שעות 
מספר לאחר הניתוח, כדי לוודא מה מצבו ותדרך כיצד להקל על הכאב, 

לטפל בפצע הניתוחי ובתופעות הנלוות.
ד”ר אבי גולדברג מנהל ביה”ח כרמל, אומר כי ביה”ח כרמל יתרכז בעיקר 
והרפואי  ויעניק את מלוא הגיבוי המקצועי  והמורכבים  בניתוחים הגדולים 
הדרוש לניתוחים בקהילה. “ הפניית הניתוחים הקטנים יותר לחדרי הניתוח 
במחוז תאפשר לנו בעתיד לבצע יותר ניתוחים מורכבים, לשפר את הזמינות 

ולקצר תורים לניתוחים והכל כדי לשפר את האיכות והשירות למטופלינו” 
המרחב  הפעלת  כי  מציינת  המרחב,  מנהלת  שפירא,  חן  מ”ק  פרופ’ 
לקראת  בכרמל  יום  בי”ח  מתחם  של  פינויו  מאפשרת  החדש,  הניתוחי 
הקמת חדרי הניתוח החדישים והממוגנים. תודות לשילוב המרחבי, בי”ח 
ללא  פולשנייםם,  בדיקות  טיפולים  ולבצע  לנתח  להמשיך  ניתן  -קהילה, 
שירות,  שיפור  מאפשר  החדש  המערך  לכך  מעבר  במנותחים.  פגיעה 

הרחבת הפעילות וקיצור תורים.

מה חדש
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טיפולים המטואונקולוגיים בלין
מתחם ייחודי למתן טיפולים המטואונקולוגיים הופעל בלין

אונקולוגיות  ממחלות  הסובלים  חולים  על  שיקל  דרך,  ופורץ  חדש  שירות 
טיפולים  במתחם  מופעל  וזמינותו,  נגישותו  הטיפול,  בתנאי  הדם  במערכת 
ייעודי שהוקם במרכז רפואי לין. בהמשך, יפתח שירות דומה בקרית בריאות 

זבולון. מסביר ד”ר מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטואונקולוגי בבי”ח כרמל, 
וקהילה:  בי”ח  שהחל לנהל את השירות ההמטואונקולוגי המרחבי, המשלב 
מדובר בטיפול בכל מגוון הממאירויות ההמטולוגיות, כגון: לימפומה, מיאלומה, 

ניתוחי אף אוזן וגרון בלין
לראשונה בקהילה: ניתוחים לאיחוי עור התוף וטיפול במיתרי הקול

אוזן  אף  במערך  ילדים  א.א.ג  יחידת  מנהל   - כהן-כרם  רענן  ד”ר  מסביר 
וגרון המרחבי, המשותף לבית חולים כרמל ולמחוז: מדובר בתופעה, שכיחה 
למדי, של נקב בעור התוף, המופיע בדרך כלל בעקבות דלקות אוזנים חוזרות 
לעתים  בזמנו.  טופלו  ולא  בילדות  מהתופעה  שסבלו  במבוגרים  או  בילדים, 
נדירות יותר, מופיע הנקב גם כסיבוך לדלקות אוזניים במבוגרים. התוצאה היא 

דלקות חוזרות ואוזן מפרישה, תוך סבל רב לחולה וכן ירידה בשמיעה.
מבתי  בחלק  אשפוז.  במסגרת  בניתוח  כלל  בדרך  מבוצע  התוף  עור  תיקון 
החולים נעשה עדיין בניתוח בגישה מאחורי האפרכסת, המצריך אישפוז. בכדי 
להקל על המנותחים הוחלט לבצעם במרכז רפואי לין לילדים, החל מגיל 8. 
מהלך פורץ דרך זה התאפשר תודות לטכניקה הנהוגה ע”י צוות אף אוזן וגרון 
ללא פתיחה, המשלב  דרך תעלת האוזן,  הניתוח  נעשה  כרמל, שבה  בבי”ח 
זה, הנהוג רק בחלק מבתי החולים, מבוצע  ניתוח  וסיב אופטי.  מיקרוסקופ 
בחדרי הניתוח החדישים המאויישים בצוות מרדימים מנוסה, משולבים לין - 

בית חולים, בהובלתו של ד”ר הוריה לזרוביץ.
פרופ׳  של  בראשותה  וגרון,  אוזן  אף  במחלקת  המנתחים  שצוות  העובדה 
במרכזים  וגם  החולים  בבית  גם  המרחב,  במסגרת  פועלים,  דואק  אילנה 
הרפואיים בקהילה - כל אלה אפשרו העתקת הניתוחים ללין וביצועם באופן 
אמבולטורי. כך גם ניתוחים נוספים, כמו לרינגוסקופיות לטיפול במיתרי הקול. 
מסביר ד”ר רענן כהן-כרם: “בדרך זו, אנו מקצרים באופן משמעותי את משך 
ההמתנה לניתוחים אלה, שאומנם אינם נחשבים דחופים, אך עבור המטופל 
חשוב שנקדים וננתחו. במקביל, חדרי הניתוח בבית החולים מתפנים לביצוע 

ניתוחים גדולים ומורכבים שניתן לבצע רק באישפוז”.
מבחינת המטופל מדובר בחוויה משופרת, כי הניתוח מבוצע באופן מתוכנן 
במועד שנקבע ואינו נדחה לפתע, כפי שקורה במציאות של מחלקה בבית 
אינו  המנותח  דחופים.  מקרים  בשל  הזמנים  לוח  משתנה  שבה  חולים, 
בלין  נמצא מספר שעות במחלקת ההשהיה בחדרי הניתוח  ורק  מתאשפז 
לשם השגחה ומעקב, ללא הטראומה והבעיתיות שיש בשהייה בבית חולים, 

לכך חשיבות רבה עוד יותר כאשר מדובר בילדים.
צוות חדר ניתוח בלין נוהג גם ליצור קשר עם המנותח לאחר שובו הביתה, כדי 
להתעניין בשלומו, לייעץ כיצד לנהוג ולהקל על הכאב ולטפל באיזור הניתוח.

חידוש: סימון מחטים וכירורגיית שד בלין
חדש: סימון מחטי ופעולות כירורגיות בשד מבוצעים בקהילה

במרכז רפואי לין החלו לבצע, לראשונה במרפאה יועצת בקהילה, סימון מחטי 
וטיפולים כירורגים בשד תחת קורת גג אחת ובתהליך מהיר ויעיל.

בשירות החדש, מבצעת ד”ר יהודית גולדמן - מנהלת יחידת הדמיית השד 
המרחבית במרכזים הרפואיים לין ובי”ח כרמל.

סימון מחטים שנעשה תחת הדמיה באולטרה סאונד או בממוגרף, כהכנה 
בדימות  הודגם  בהם  במצבים  מבוצע  הסימון  כירורגית.  התערבות  לקראת 
ממצא חשוב בשד, אך הוא אינו נימוש. מיד לאחר ביצוע הסימון, יורדת האישה 
לחדרי הניתוח החדישים בלין. שם ד”ר טטיאנה דורפמן - מנהלת מכון השד 
בלין וכירורגית שד בכירה בכרמל, מבצעת התערבות כירורגית, כגון ביופסיה 
מתקבלת  בקהילה  הפעולה  את  לבצע  ניתן  אם  ההחלטה  גוש.  הוצאת  או 

בהתאם לסוג הפעולה הנדרשת ומצב המטופלת. 
השירות  של  ייחודית  למתכונת  תודות  התאפשרה  החדש  השירות  הפעלת 
הפועל כמרחב עם צוות רפואי משולב בי”ח-קהילה. כך גם צוות המרדימים 
בחדרי הניתוח חולק את זמנו בין חדרי הניתוח בבית החולים למרכז הרפואי.

הפעילות  לקליטת  בלין  שנעשתה  מקיפה  היערכות  עם  יחד  זה,  שילוב 
שהועתקה מבי”ח יום בכרמל בעקבות סגירתו לשם הקמת מערך חדרי ניתוח 
חדישים וממוגנים, הוא שמאפשר ביצוען של פעולות רפואיות שבוצעו עד כה 

רק במסגרת בית חולים. 
אפשרות  זו  הנשים  עבור 
צורך  ללא  טיפול  לקבל 
להגיע לבית החולים, באוירה 
של  מאיימת  ופחות  רגועה 
בית חולים, בנקודת שירות 
אחת, כך שיש הקלה בחוויה 
וטיפול  אבחון  של  המאיימת 

בסרטן השד.
שירות דומה עתיד לפעול גם 

בקריית בריאות זבולון.

מבית החולים לקהילה
ולויקמיה, כולל מתן טיפולים מתקדמים ביותר למצבים אלה ואחרים. 

במתחם החדש הוכנו 11 עמדות טיפול: כורסאות נוחות המותאמות לצרכי 
המטופלים ומיטות. השירות במקום ניתן 5 ימים בשבוע, בחלק מהם ברציפות 
עד הערב, לנוחות המטופלים. הצוות המטפל, שכולל 5 רופאים המטולוגיים 
ו-5 אחיות, בראשות מנהלת הסיעוד רגינה דרליוק, חולק את זמנו בין בית 
החולים, לשירות במרפאה היועצת בקהילה. במקביל, ממשיכה לפעול בבי”ח 

כרמל מרפאה למתן עירויי דם כרוניים, עם 7 עמדות טיפול. 
בדיקת  כולל  ביותר,  מתקדמת  המטולוגית  מעבדה  עומדת  הצוות  לרשות 
מבוטחי  כלל  את  שמשרתת  מתוחכמות,  מולקולריות  ובדיקות  גנטי  ריצוף 
המאפשר  ביותר,  מתקדם  בציוד  לאחרונה  שודרגה  אף  המעבדה  המרחב. 
אבחון מדוייק וטיפול מותאם אישית לכל חולה. הצוות מוערך מאוד על אנשי 
מקצוע ולוקח חלק במחקרים קליניים שנערכים בשיתוף עם מרכזים רפואיים 
מובילים ברחבי העולם - דבר המסייע גם במתן טיפולים חדישים ופורצי דרך 
למטופלים. הצוות הינו רב תחומי ויחד עם ההמטולוגים מלווים את המטופל 
יועצים מתחומי רפואה שונים כגון, רדיולוגיה, נפרולוגיה, אורתופדיה, עובדת 
הלוואי  לתופעות  כולנני  מענה  לתת  כדי  זאת,  פליאטיבי.  ורופא  סוציאלית 
השונות, יחד עם מעטפת תמיכה רגשית למטופלים במחלות הקשות. שירות 
המיאלומה החדש, בהנהלתה של ד”ר מונא בלאן-חאג’, יפעיל מרפאה רב 

תחומית בלין על מנת לתת מענה כוללני לחולי המיאלומה הנפוצה.
הרחבת  כאשר  והזמינות,  הנגישות  את  משפרת  לקהילה  השירות  העתקת 
במשך  משמעותי  לקיצור  תביא  ייעודיות  שירות  עמדות  והוספת  המערך 
באווירה  במרפאה,  שירות  מקבלים  המטופלים  לשירות.  ונגישות  ההמתנה 

פחות מאיימת מאשר מבי”ח ובאופן נגיש.
בעתיד, עם פתיחת השלוחה בקרית בריאות זבולון, תחסך ממטופלים תושבי 
הקריות והסביבה, הנסיעה עד לחיפה ותהיה בכך הקלה משמעותית עבורם.

ד”ר פרייס, בן 46, שירת בחיל הים בצבא קבע. סיים בהצטיינות את ביה”ס 
לרפואה בטכניון, התמחה ברפואה פנימית ובהמשך התמחה במסלול ייחודי 
של “רופא חוקר” ברפואה פנימית, והמטו-אונקולוגיה בארה”ב. ד”ר פרייס חבר 

באיגוד ההמטולוגי האמריקאי ושותף לקבוצות עבודה שונות באיגוד זה.
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בעקבות הרצח הנורא של האחות טובה קררו ז”ל - חברתנו לעבודה במרפאת שיכון עממי בחולון, הביעו צוותי בית החולים והמחוז 
את הזעזוע העמוק מאירוע קשה זה ואת מחאתם על תופעת האלימות בחברה שלנו ובעיקר כלפי עובדי מערכת הבריאות. רבים 
מהמטופלים הביעו גם כן את כעסם על שאירע ובקשו להזדהות עם הצוותים, לחזק את ידי הצוותים ולמחות על התופעה הקשה

אומרים לא לאלימות

לזכרו של ד"ר מבריקי וליד ז"ל
ד”ר מבריקי עבד  במרפאת מרבך 20 שנים 
ונפטר בטרם עת. הוא היה חבר נאמן לצוות 
בשמחה בעצב, בטוב וברע. תמיד ידע לעזור 
להקשיב ולהציע עזרה כשהמילה “לא” אינה 

שגורה באוצר המילים שלו.
המטופלים אהבו אותו ולא וויתרו עליו כרופא 

מטפל, לעתים גם כשעברו למחוז אחר.
הוא היה רופא מקצועי ומסור במיוחד ומידי 
הכואבים  מטופלים  למרפאה  מגיעים  יום 

את מותו ואומרים: “הוא הציל אותי”.
ד”ר מבריקי היה חבר אח ורופא אישי לצוות 
עליו  לדבר  לכולנו  קשה  כך  וכל  המרפאה 

בלשון עבר. משתתפים בצער המשפחה.

כואב לנו ועצוב מאד ואנחנו רק מחכים להתעורר מהחלום הרע הזה.
יהי זכרו ברוך
צוות מרפאת מרבך
וד”ר רחל דהן
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מצטייני כרמל
באירוע מרגש וחגיגי מול עשרות מנהלים וצוות רפואי באודיטוריום 
ביה”ח הוענקו פרסי ההצטיינות למצטייני ביה”ח כרמל לשנת 2016

מצטייני כרמל שנבחרו הם הגב’ תמי שומר מחטיבת המנהל והרשומות 
הרפואיות שנבחרה כמצטיינת ביה”ח. האח זאהי ח’ניפס נבחר כמצטיין אגף 
הסיעוד. צוות או”ש ומחשוב בניהולה של שושי לבבי נבחר כצוות המצטיין 
ופרופ’ משה אפרת מנהל היחידה למחלות זיהומיות במחלקת ילדים נבחר 
כמצטיין ביה”ח ומצטיין מנכ”ל הכללית. ד”ר נדיה בריזגלין רופאה בכירה 
ומדריך  מוסמך  אח  נבלר  וקונסטנטין  הדימות,  במכון  שמע  על  ביחידת 

קליני במחלקה האורתופדית התכבדו בתעודות הוקרה מיוחדות.
הוא  כרמל  כי  ואמר  המצטיינים  את  ברך  ביה”ח  מנהל  גולדברג  אבי  ד”ר 
ביה”ח מצוין וברור שיש בו מצוינות בכל פינה.” המצוינות היא הרגל וזוהי 
מהות המצוינות והיא מלווה את המצטיינים לאורך כל הדרך. תודה למנהלים 

למשפחות ותודה מיוחדת לכם המצטיינים”.
יו”ר ועד הרופאים ברך ואמר “המצטיינים שנבחרו הם אכן  ד”ר זאב גולדיק 
ובשיפור עצמי מתמיד. אתם מתעלים מעל  ישרים  ביותר. אתם  המצטיינים 
הפוליטיקה הקטנה אתם חרוצים ושקדנים ותודה לכם על המצוינות שלכם”.
פנינה וולף יו”ר ועד העובדים ברכה ואמרה כי ערך המצוינות חרות על דגלנו. 
“מקצוע הבריאות אינו קל ואתם הדוגמא שהכל בו אפשרי, המשיכו בדרככם 

הטובה. ועד העובדים מודה לכם על היותכם מודל ודוגמא לכלל העובדים”.

המצטיין הנבחר זאהי חניפס הוא אח ומדריך קליני במחלקה הקרדיולוגית. 
שנים רבות תורם זאהי לתהליכי איכות במחלקה. משתתף בפיתוח חומרי 
כמדריך  משמש  וסטודנטים.  חדשות  ואחיות  אחים  למטופלים,  הדרכה 
קליני לצוות סיעודי חדש ולסטודנטים בתקופת הסטאג’. הוא חרוץ ויסודי 
בטיפול היומיומי בחולים, נעים הליכות כלפי החולים, המשפחות והצוות. 

זאהי מהווה עוגן מקצועי ומודל לחיקוי.
המצטיינת תמי שומר עובדת כסמלנית רפואית ובקרית פעולות חדר ניתוח 
במחלקת רישום ומידע רפואי. בנועם הליכותיה ותמיד בסבר פנים מאיר, 
עם סבלנות רבה לצוות בית החולים ולפונים למחלקה. מיישמת את חידושי 
במחלקות.  המסמלות  לצוות  וחונכת  כמדריכה  משמשת  הטכנולוגיות, 
כמצטיין  נבחר  לבבי  שושי  של  המבריק  בניהולה  ומחשוב  או”ש  צוות 
הן  כוללת  חולים  בבית  ומחשוב  ושיטות(  )ארגון  או’’ש  מחלקת  ביה”ח. 
צוות או’’ש )מהנדסי תעשיה וניהול( והן צוות מחשוב ותמיכה )מתכנתים, 
טכנאי סיסטם ותקשורת(, המחלקה משלבת מתן שירותים מוכללים בשני 
ולשביעות  יצירת סינרגיה, התורמת להצלחת הפרויקטים  התחומים, תוך 
תחומיים,  בין  שירותים  מעניקה  שהמחלקה  העובדה  המשתמשים.  רצון 
הניתוח  המדידה,  משלב  בביה”ח  פרויקטים  של  מוכלל  ניהול  מאפשרת 

ואפיון הדרישות ועד למחשוב, היישום וההטמעה.
ד”ר נדיה בריזגלין שקיבלה תעודת הוקרה מיוחדת משמשת חוד החנית 
רובן של הפעולות הפולשניות בהכוונת מתמר מכשיר העל- רוב  בביצוע 
יחידת מחלות הכבד, היא המכוונת  בריזגלין קשר הדוק עם  שמע. לד”ר 
את אנשי היחידה לביצוע ביופסיות של הכבד ועם מחלקת אף אוזן גרון. 
ד”ר בריזגלין דואגת להרגיע את נפשו הסוערת של המטופל ומבצעת את 

המצטיינים שלנו

רוקחים בהצטיינות

פרסי הצטיינות ארציים לרוקחי המחוז

נקראו  הפעם  גם  הארצית,  ההצטיינות  במסורת  ממשיכים  המחוז  רוקחי 
לבמה במהלך יום הרוקח הארצי של כללית שנערך בכפר המכבייה, בהובלתו 

של ד”ר שמואל קלנג - מנהל הרוקחות בהנהלה הראשית. 
זו השנה  רווה נחת כאשר גם השנה,  - מנהל הרוקחות במחוז  לוין  מרק 
שלישית ברציפות זכה מערך הרוקחות במחוז בפרס מחוז מצטיין והפעם 
במקום השלישי. הבחירה היוקרתית נעשית לפי מדדים אובייקטיבים רבים, 
בתי  מאות  של  הערכה  מתבצעת  פיו  על  הרוקחות,  סרגל  את  המהווים 
צוותי  כלל  מצויינות  על  מעיד  הפרס  הארץ.  ברחבי  כללית  של  המרקחת 

הרוקחות ברחבי המחוז.

בעת הענקת הפרסים הפרטניים, היה זה כבוד גדול כאשר מכלל עשרות 
בתי המרקחת של כללית, בהם בתי מרקחת גדולים ומפוארים במרכז הארץ, 
נקרא לבמה דווקא ספיה מאהר - מנהל בית המרקחת במרפאת מזרעה, 
מורגל  כבר  ארצית. מאהר  ברמה  השני,  במקום  היבחרו  על  פרס  לקבלת 
המרקחת  לבית  מוענק  היוקרתי  שהפרס  השנייה  הפעם  זו  כי  זה,  בטכס 
במזרעה - דבר המעיד על כך שמתן שירות מצויין הוא דרך חיים בעבורו. 
העובדה שבית מרקחת בפריפריה וביישוב קטן נמצא כבית מרקחת מצטיין 

ארצית מעידה עוד יותר על רמתו הגבוהה של השירות במקום.

מר מיכאל אורן - סמנכ”ל וראש חטיבת הקהילה  ידי  הפרס הוענק  על 
נציגי  עם  יחד  ופרמקולוגיה,  הרוקחות  מח’  מנהל    - קלנג  שמואל  וד”ר 
הנהלת המחוז: פרופ’ מ”ק חן שפירא - מנהלת המרחב, מר מרק לוין 

ואירנה מלנבסקי - מנהלת רוקחות מנהלת אשר.
מרק ביקש לציין שאומנם צוות הנהלת הרוקחות עלה לבמה לקבלת פרס 
יומית היא של כל רוקחי מחוז חיפה  והיום  מחוזי, אך העשייה המדהימה 
וגליל מערבי והדבר מעיד שמבוטחי כללית במחוז מקבלים שירות איכותי 

בבתי המרקחת.

יחסי אנוש מצוינים עם  ובעלת  ביותר. מקצועית,  הפעולה על הצד בטוב 
נבלר אח  קונסטנטין  קיבל  נוספת  הוקרה  בית החולים תעודת  עובדי  כל 
מוסמך ומדריך קליני במחלקה האורתופדית. תמיד תראו את קוסטה מלא 
תמיד  ופועל  מתנדב  מעצמו,  משקיע  מלמד,  לאחרים,  עוזר  במוטיבציה, 
כמצטיין  נבחר  אפרת  משה  פרופ’  חביב,  אחרון  ואחרון  השירות.  לשיפור 
למחלות  יחידה  מנהל  אפרת  משה  פרופ’  החולים.  בית  ומצטיין  מנכ”ל 
במקצועיות,  כולו  כל  את  נותן  הוא  להצטיינות,  ראוי  בילדים  זיהומיות 
סבלנות, השקעה, אהבה מתוך שליחות. מטפל ומלמד. אדם, רופא ומנהל 
ילדים בזכותו הינה  יחידת הזיהומים במחלקת  משכמו ומעלה בכל מדד. 

יחידה מוכרת ברמה הארצית ואף העולמית. 
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אקרדיטציה בכרמל
ביה”ח כרמל עבר בהצלחה בפעם השלישית ברציפות את מבדק 
בסטנדרטים  בינלאומי  ובטיחות  איכות  מבדק   - האקרדיטציה 
הגבוהים ביותר של ארגון ה JCI. כרמל הינו ביה”ח היחידי בחיפה 
אבי  ד”ר  היוקרתי.  הבינלאומי  האיכות  בתו  המחזיק  והסביבה 
גולדברג מנהל ביה”ח כרמל - “ מדובר בהישג חשוב ביותר שמבטא 
המטופל  ובטיחות  האיכות  תחום  לקידום  הקשה  העבודה  את 
בבית החולים כרמל ע”י כל העובדים. אנו גאים על שקיבלנו שוב 
את תו תקן האיכות. נמשיך להעניק למטופלים שלנו את הטיפול 

האיכותי והבטוח ביותר “
ארבעה  של  צוות  ע”י  שנערך  קפדני  מבדק  ימי  חמישה  בתום 
 joint Commission( האמריקאי   JCI ה-  ארגון  נציגי  בקרים 
International( , הוסמך ביה”ח כרמל בפעם השלישית ברציפות, 
הסטנדרטים  בכל  עמידתו  על  המעיד  התקן  תו  את  שוב  וקיבל 
המחמירים של ארגון האיכות ובטיחות וגם כמרכז רפואי מצטיין 
להוראה, אקדמיה ומחקר. זהו תו תקן בינלאומי מחמיר ביותר והוא 
המעיד כי מוסד הנבדק עומד בתקנים ובסטנדרטים בינלאומיים 
של איכות רפואית, אקדמית ומחקרית ובעיקר, בסטנדרטים של 

בטיחות המטופל.
מנהלת מערך האיכות והבטיחות של ביה”ח כרמל ד”ר שרון אלרעי-

פרייס הסבירה כי מבדק האיכות הקרוי גם מבדק האקרדיטציה 
הוא בעצם כלי לבדיקה שיטתית ויסודית של כל תהליכי העבודה 
ועדכונים קפדניים  נוסף מתווספים הוראות  ובכל מבדק  בביה”ח 
העוסקים  סטנדרטים  ממאות  בנוי  “המבדק  אלרעי:  ד”ר  יותר. 
בכל היבטי הטיפול במטופלים והמערכות התומכות וכן בבטיחות 

המבנה והתשתיות של ביה”ח”.
במהלך ימי המבדק עבר צוות הסוקרים האמריקאי ובדק “בזכוכית 
ובדק  כרמל  הרפואי  במרכז  האישפוז  מחלקות  כל  את  מגדלת” 
מעל 1200 פרמטרים שונים. הסוקרים תשאלו ובדקו את הצוותים 
וצוותי הסיעוד על ביצוע תהליכים רפואיים, בדקו את  הרפואיים 
בית המרקחת , והנהול התרופתי בכלל המחלקות. כמו כן נבדקו 
ועוד. הסוקרים גם שאלו  המעבדות, מכון הדימות משאבי אנוש 
מטופלים ובני משפחה על הטיפול הרפואי ודרך מתן המידע ע”י 

הצוות הרפואי. 
תשתיות  בטיחות  בחינת  את  כלל  האיכות  ממבדק  מרכזי  חלק 
המבנה, המערך הלוגיסטי ושרשרת האספקה של ביה”ח. הצוות 
עבר ובדק לעומק את תשתיות המים, החשמל, הגזים הרפואיים, 
בטיחות  נבדקו  לחרום.  והערכות  המבנה,  בקרת  אש,  בטיחות 
שרשרת המזון, כמו גם מערך בריאות ובטיחות הסביבה, חומרים 
מסוכנים, פינוי פסולות, אספקת כביסה, מערכי הביטחון והניקיון, 

אספקה סטרילית ניהול ובטיחות המכשור הרפואי ועוד. 
המנהלת האדמניסטרטיבית של ביה”ח סיגל זומר שפעלה בצוות 

המוביל למבדק האקרדיטציה אמרה כי 

במהלך טכס הרמת כוסית לקראת חגי הפסח והפסחא, שנערך 
בי”ח  מנהל   - גולדברג  אבי  ד”ר  העניק  המחוז,  הנהלת  בבניין 
מנהלת  סגנית   - צולר  לילך  לד”ר  אקרדיטציה  מדלית  כרמל, 

המרחב - פרופ’ מ”ק חן שפירא.
על  גם  האחראית  צולר,  לד”ר  ובעיקר  למחוז  הוענקה  המדלייה 
נושא הרצף הטיפולי, כהוקרה על הליווי הצמוד, השותפות בהכנות 

ותרומתן להצלחת ביה”ח בתהליך.

מדליית אקרדיטציה

והוקרה  כבוד  תעודת  היא  הבינלאומי  התו  קבלת  כי  ספק  “אין 
על  האמונים  הצוותים  כלל  של  והנהדרת  המאומצת  לעבודה 
כל  השנים.  כל  לאורך  ביה”ח  של  המורכבות  המערכות  תיפעול 
 - בטיחות  של  גבוהים  בסטנדרטים  לעבודה  מחוייבים  הצוותים 
לאיכות  שלנו  ביותר  הטובה  הערובה  והם  ומקצועית  איכותית 
ובטיחות כלל הפעילות בבית החולים לאורך זמן”, אמרה גב’ זומר. 
מנהלת הסיעוד בכרמל דלית פינטל ציינה כי “ המטרה שלנו היא 
עבודה  סטנדרט  יהיו   JCI ה  של  והבטיחות  האיכות  שעקרונות 
שוטף ויומיומי של כלל הצוותים בבית החולים ללא קשר למבדק 
לכל  להודות מכל הלב  אני מבקשת  הנערך פעם בשלוש שנים. 
על  תמיד  שומרים  אשר  בכרמל  שלנו  והאחיות  האחים  מאות 

עבודה איכותית ובטיחותית”. 
סיכם את שבוע  צוות הבקרה האמריקאי  נאנו מנהל  ד”ר פאלו 
לבטיחות  מחוייב  מאוד  חולים  בית  “מצאנו  בכרמל:  המבדק 
ולמחקר רפואי. לאורך כל  המטופלים, איכות הטיפול, לאקדמיה 
כל  הראשונה.  מהמעלה  מקצוע  אנשי  רק  פגשנו  המבדק  ימי 
נושא המלחמה בזיהומים, טיפול ושימוש בטוח בתרופות, מוכנות 
בכרמל  כאן  פועלים  גבוהה,  קלינית  טיפול  ואיכות  חירום  לשעת 
בתחום  מיוחדת  ועבודה  הדגשים  רואים  אנחנו  מצויינת.  בצורה 
האיכות וביה”ח כרמל הוא בהחלט מוסד רפואי העומד מבחינתנו 
בכל הסטנדרטים הגבוהים והבינלאומיים של איכות ובטיחות ואנו 

.”jci שמחים להעניק לכם בפעם השלישית את תו ה
בצוות מערך האיכות והבטיחות של כרמל שהיו ממובילי המבדק 
שותפים: ד”ר אופיר לבון, ברוריה מושיץ, ימית מוסאי, ויטלי יורין, 

אלה קורן, איריס רומנו, מיכל בהירי ואקמאל אבדאח.
ד”ר אבי גולדברג מנהל ביה”ח כרמל אמר כי “אני רואה בקבלת 
תקן האיכות בפעם השלישית הישג אדיר של צוות בית החולים 
שלנו. אימצנו את הסטנדרטים הללו ואנו עובדים על פיהם כבר 
תקופה ארוכה ובכך משפרים כל הזמן את האיכות הרפואית ואת 
בטיחותם של מטופלינו. אני גאה שבית החולים שלנו זכה להכרה 
בית  היותו  ומוסמך,על  מקצועי  בינלאומי  מגורם  נוספת,  רשמית 

חולים איכותי ומצוין“.
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פסק זמן

מפרגנים לנשות המרחב
באירוע שהפך כבר למסורת, התכנסו כאלף מעובדות המרחב - מהמחוז ומבית החולים - בתאטרון קרית מוצקין, לערב מהנה שנערך להן לכבוד יום 

האישה הבינלאומי.
לאחר התכנסות, חיבוקים ונישוקים, פתחה את הארוע פרופ’ מ”ק חן שפירא, מנהלת המרחב, שברכה קצרות והדגישה את היותן של הנשים רב מכלל 

עובדי המרחב וחשוב מכך, כאלו התופסות עמדות בכל דרגי הארגון, כולל דרגי הניהול הבכירים, כאשר בכללית הוסרו תקרות הזכוכית הלכה למעשה.
מיד לאחריה עלה לבמה רשף לוי במופע סטנדאפ שלא חסך מהנוכחות הערות עוקצניות וגרם לכולן לצחוק על עצמן, על כללית ועל החיים בכלל. 

בהמשך השבוע, המתין לכל אחת מהעובדות שי אישי - מגבת רחצה ההופכת לשמלת ים )בהדגמתו של בני לוי מזבולון...(.
אירועים נוספים נערכו במרפאות השונות ומרכז רפואי לין לבש חג לכבוד יום האישה. אין ספק שהפינוקים שמחו את הנשים, עוררו קנאה אצל הגברים 

שכבר פנו בבקשה לקיים יום הגבר...

חוגגים פורים
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הריון יקר
מרפאת מעקב וטיפול בהריון בסיכון גבוה בכרמיאל

מבוטחות כללית, תושבות כרמיאל והסביבה, שנמצאות בהריון בסיכון גבוה, 
גבוה  בסיכון  להריון  ביחידה  והמעקב  הטיפול  מירב  את  מעתה  לקבל  יוכלו 
בקניון  הגדולה  היועצת  במרפאה  הנמצא  האישה,  בריאות  במרכז  שפתחה 

כרמיאל.
לבריאות  אלדין, מנהלת המרכז  סעד  דקה  אכלאס  ד”ר  ע”י  ניתן  השירות 
שהתמחתה  הטכניון,  של  לרפואה  ספר  בית  בוגרת  בכרמיאל,  האישה 
בהריון  בטיפול  רב  נסיון  וצברה  חיפה   - ציון  בני  בבי”ח  ומיילדות  בגינקולוגיה 
בסיכון. הצוות הינו רב תחומי וכולל גם את טל קידר - אחות לווי הריון, מיילדת 
כך  היועצת,  במרפאה  המומחים  היועצים  כל  גם  הצוות  לרשות  במקצועה. 
וכו’,  אנדוקרינית  בעיה  סוכרת,  כמו  רקע  מחלת  עם  באישה  מדובר  שאם 
וכל  דיאטנית  ליווי  כולל  הרלבנטי,  המומחה  עם  משותפת  התייעצות  נערכת 
עוברי  במוניטור  צויידה  היחידה  במרפאה.  הגדול  מהמגוון  אחר  מקצוע  איש 
מכשיר  גם  יתווסף  קצר  זמן  ובתוך  שונים  מסוגים  אולטראסאונד  ובמכשירי 
אולטרסאונד משוכלל, שיאפשר גם ביצוע סקירת מערכות ושקיפות עורפית 
במקום  גבוה.  בסיכון  הריון  כולל  האישה,  לבריאות  במרכז  המטופלות  לכלל 

הוכנו גם תנאים להשהיית הנשים למשך מספר שעות, בהתאם לצורך.
ההחלטה  כי  מסביר  במחוז,  הנשים  רפואת  מערך  מנהל  לייטמן,  אבי  ד”ר 
להפעיל את השירות גם בכרמיאל נובעת מהרצון להקל על הנשים הזקוקות 
למעקב בהריון צמוד במיוחד ולתת להן פתרון טיפולי בסמוך למקום המגורים. 
תאומים,  של  הריונות  ריבוי  של  מגמה  נוכח  בהתמדה,  עולה  בשירות  הצורך 
העלייה בגיל האישה ההרה והעובדה שכיום זוכות נשים, שבעבר נשללה מהן 
סובלות,  הן  הרקע  מהן  במחלות  הכרוכים  סיכונים  בשל  להרות  האפשרות 

להרות וללדת ילדים בריאים.

מוקד ביקור רופא במרפאת יוקנעם
מוקד ביקור רופא הופעל בתוך המרפאה הרב תחומית ביקנעם

המוקד הרפואי שוכן במתקן מרווח וידידותי בעיצובו וכולל שירות רופא משפחה 
המיומן גם בטיפול בילדים, אחיות ושירותי משרד. 

בסופי  נהנים  כאשר מבוטחינו  החולים,  קופות  כלל  למבוטחי  השירות פתוח 
למטופלים  ירוק  מסלול  קיים  כן,  כמו  בלבד.   ₪  42 של  מוזל  מתעריף  שבוע 
המופנים מהמוקד לבית חולים כרמל, על בסיס תכנית שיתוף פעולה בין ביקור 

רופא לבי”ח כרמל.

היה וכי מצפון תיפתח הרעה
אימון למטה המחוז במתאר של  תרגיל  בהצלחה  הסתיים 

מלחמה בחזית הצפונית

בחזית  מלחמה  של  במתאר  המחוז,  למטה  אימון  תרגיל  נערך  מרץ  בחודש 
הצפונית, באימון פיקוד העורף ומשרד הבריאות האגף לשע”ח. היה זה אימון 
ייחודי, אשר לא בוצע מזה זמן רב במחוז ולמרות שלדאבוננו, מטה המחוז למוד 
אירועי חירום ומלחמות, הוא התכונן לקראת התרגיל ונערך היטב, בריכוזם של 
צביקה מינקובץ - מנהל הביטחון במחוז, ד”ר ניר רונן - אחראי שעת חירום 

ארצי ואייל שביט ממח’ הביזור, שסייע כראש מטה החרום.
לפי  בו  מצב  דימה  הוא  ומאתגר.  קשה  היה  עמדנו  שמולו  התרגיל  מתווה 
המתואר בתרחיש התרגיל ש”אנו נמצאים ביממה השלישית ללחימה, נתונים 
להתקפות חיזבאללה מהזירה הצפונית, מכיוון לבנון. היקף של כ-800 נפילות 
ביישובי הצפון מרמת הגולן ועד חיפה, ‘כתישת’ ערים: כרמיאל, נהריה, קרית 
פערים  ויש  במקלטים  רציפה  שהייה  המרכז,  בערי  בודדות  נפילות  שמונה. 
במענה רפואי לשוהים במקלטים. בעקבות הנפילות התלקחו שריפות רחבות 

בכרמל ונוצרו הפסקות חשמל מרובות בערים.
כדי להוסיף על הדרמה צויין גם כי עקב חיסול חולית מחבלים שניסתה לחדור 
רגלית מגבול לבנון בליל אמש, הוכרז על שטח צבאי סגור בישובי הצפון וניתנה 

פקודה לפינוי יישובי הצפון 0-4 ק”מ מהגבול. מצב מיוחד בעורף.
המרחב  מנהלת  של  הנמרץ  פיקודן  ותחת  בחמ”ל  התכנסה  המחוז  הנהלת 
החירום  למצבי  מענים  ניתנו  צולר  לילך  וסגניתה  שפירא  חן  מ”ק  פרופ’ 
האמת.  רגע  לקראת  הדעת  את  עליהן  לתת  שיש  בעיות  והוצפו  השונים 
המתרגלים נכנסו תוך זמן קצר לאווירת המתח של מצב חירום והאדרנלין עלה 

בצפיפות ובאווירה של מקלט החמ”ל.
בסיכום ראשוני קיבל המחוז מחמאות על אופן ניהול התרגיל ובו בזמן התבררה 

חשיבותו כי התחדדו בעיות שונות שיש להיערך לפיתרונן.

לראשונה מכון רנטגן ביקנעם
מכון רנטגן חדיש נפתח במרפאה הרב תחומית ביקנעם

כחלק  הפועל  רנטגן,  מכון  והסביבה  יוקנעם  תושבי  לרשות  עומד  לראשונה, 
הרב  במרפאה  החדיש  הרנטגן  מכון  של  פתיחתו  עם  ממרפאה,  אינטגרלי 
תחומית, עמק השלום. במכון מבוצעים כל סוגי צילומי הרנטגן ובהמשך הוא 
יצוייד גם באולטרסאונד. צילומי חזה, מערות באף וצילומים לילדים עד גיל 12 
מבוצעים ללא צורך בתיאום תור. בהמשך, ישרת המכון גם את מוקד הלילה 

של ביקור רופא.
פענוח הצילומים יבוצע בטכניקה של צפיה מרחוק ע”י מיטב המומחים של 

כללית ובניהולו, כך שמובטחת רמת פענוח גבוהה ואיכותית.

מה חדש
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לידה חרדית
מנות אוכל בד”צ וגלאט, מודד חום שבתי, עירוב שבת מהודר, מנורת לילה 

שבתית ועוד התאמות ליולדת החרדית בכרמל הוצגו במפגש נשים

האחות מירב פינקלשטיין - מנהלת הסיעוד של מחלקת יולדות בכרמל 
הציגה בפני הנשים את היתרונות והייחודיות של לידה בביה”ח כרמל, בכנס 

שנערך ע”י ארגון נצ”ח - נשות צאנז חיפה.
“רק לאחרונה חנכנו קומת חדרי לידה ופגיה מהיפות והמתקדמות ביותר 

בארץ”, עדכנה מנהלת הסיעוד מירב.
ליולדות  מותאמים  פתרונות  בכרמל  מציעים  הדתי  המגזר  נשות  עבור 
ניתן  ידיים.  לנטילת  נטלות  מוצבות  לחדרים  בכניסה  לדוגמא:  חרדיות. 
שמירת  נושא  כל  ובד”צ.  גלאט  מהודרים  בהכשרים  אוכל  מנות  להזמין 
ומותאמים, כמו מנורת  השבת מקבל דגש מיוחד, עם פתרונות מיוחדים 
הלידה  לחדרי  הכניסה  דלתות  היולדת,  מיטת  ליד  הניצבת  לשבת  לילה 
ולמחלקת היולדות מצוידות במנגנוני גרמה מיוחדים למניעת חילול שבת, 
לאחרונה בשיתוף ובעזרת רב הכללית הרב מנחם לפקיבקר, הוכשר עירוב 
הרב מאיר אינדיק הקשוב לכל  מהודר לבית החולים. לביה”ח רב צמוד, 
החולים  בבית  ולבני המשפחה.  ליולדות  ומציע פתרונות  בעיה  או  בקשה 
ישנו גם בית הכנסת מפואר ובכל שבת גבאי בית הכנסת יונתן בן שמעון 
עורך קידוש מיוחד להורים החדשים הכולל חמין וקוגלים ועוד הפתעות. 
בצמוד לבית החולים נמצאת דירת אירוח הניתנת ללא תשלום למשפחות 

לצורך שהיה בשבת בתיאום מראש, ועוד ועוד.
מירב הציגה גם את האפשרות בכרמל לביות מלא של התינוק, מה שנותן 
לרגע  ועד  הלידה  כבר מרגע  וקרבה לאם  בית  ולתינוק תחושה של  לאם 
בחדרי  סיורים מקדימים  להזמין  ניתן  כן  כמו  עזיבת האם את המחלקה. 

הלידה ובמחלקה לנשות המגזר בצורה מותאמת למגזר הדתי חרדי.
המפורטים  ההסברים  על  לב  מקרב  הודו  בכנס  שהשתתפו  הנשים 
והברורים וחלקן גם סיפרו על חווית הלידה שהן עברו במחלקה. על הנוחות 

וההתאמה המיוחדת לטובת היולדות.

נבחנים למופת
כל המתמחים שניגשו לבחינת המומחיות עברו אותה בהצלחה

בוגרי תוכנית ההתמחות במחלקה לרפואת משפחה בחיפה, המשותפת 
לקבלת  בבחינות  בהצלחה  עמדו  ולכללית  בטכניון  לרפואה  לפקולטה 

מומחיות ברפואת המשפחה והינם עתה מומחים ברפואת המשפחה.
פרופ’ מ”ק חאלד כרכבי, העומד בראש המחלקה לרפואת המשפחה, 
מציין כי מדובר בהישג גדול במיוחד של 100% הצלחה, לעומת 75% בקרב 
הנבחנים ברחבי הארץ. הישג זה בא בהמשך להישגים דומים בשנים עברו, 

בהן כל בוגרי המחלקה בחיפה סיימו בהצלחה.
פרופ’ מ”ק חן שפירא, מנהלת המרחב, ברכה את המתמחים הטריים ואת 
צוות המחלקה לרפואת המשפחה בחיפה וציינה שההישג המרשים מעיד 
גם על הרמה הגבוהה של הרופאים במרפאות ובבי”ח כרמל המשמשים 
וכן מלווים את המתמחים  כמדריכים במחלקה לרפואת משפחה 
מחסור  יש  בה  המעשית. “במציאות  וההתנסות  ההכשרה  במהלך 
ברופאים, הצטרפותם של חמישה מומחים שהוכיחו את יכולותיהם, מהווה 
לקידום השירות  ותורמת  תגבור משמעותי של הצוותים המטפלים שלנו 

ואנו מברכים את המומחים הצעירים המצטרפים למרחב”.

בריאות על כוס בירה
מומחי המחוז, בי”ח כרמל, כללית משלימה וסמייל, ערכו ערב הרצאות 

טד לדור ה-Y בפאב הפטריקס במרכז הכרמל

למרתון  ובירה,  יין  לגימת  כדי  תוך  הקשיבו,  לעתיד  והורים  צעירים  הורים 
הרצאות קצרות במתכונת טד, בנושאים המטרידים את דור ה-Yשהעבירו 
ג’ריס מכללית סמייל דיבר על הלבנת שיניים  רמי  ד”ר  מומחי המרחב: 
ואסתטיקת החיך. שירי שלו - דיאטנית קלינית לילדים דיברה על סרבני 
כללית  של  רפואית  מנהלת   - צימרמן  אלינה  ד”ר  קטנטנים,  אכילה 
משלימה, על בעיות קשב וריכוז בראיה הוליסטית, ד”ר גיל פאר - מנהל 
השעון  את  לרמות  ניתן  האם  לשאלה,  התייחס  פוריות  שימור  מרפאת 
ההריון  מועד  ודחיית  ביציות  להקפאת  טכניקות  על  והסביר  הביולוגי 
בהקשר החברתי. ד”ר תמר עציוני - סגנית מנהל מחלקת ילדים ורופאה 
במרפאות השינה במרחב שוחחה על משפחה בג’ט לג - על שינת ילדים 
ועייפות ההורים, ד”ר טלי שחר - מומחית ברפואת ילדים ומצוות המרפאה 
לטיפול בהשמנת ילדים ביקנעם, דיברה על השאלה האם על הילד לסיים 
הכל מהצלחת. ד”ר אריק שכטר - מומחה ברפואת המשפחה, סקסולוג 
את  עורר  ורמב”ם,  כללית  של  יחסים  מרפאת  מנהל  אשר  מיניות,  ורופא 

הקהל בהרצאתו על הורות, זוגיות ומיניות.

ממנהלים למלקטים
וחדרי  המחשבים  את  נטשו  עקבים,  נעלי  חלצו  עניבות,  הסירו  הם 
הישיבות ויצאו לעמק, לנהלל כדי לעשות מעשים טובים. היו אלה חברי 
ביום  סגול  קולורבי  לאסוף  שיצאו  כרמל,  ובבי”ח  במחוז  המרחב  הנהלת 
המעשים הטובים. האיסוף נעשה במסגרת פעילות “לקט ישראל”, כשכל 

מה שליקטו בשמחה מועבר כתרומה לנזקקים.
באופן סמלי הקולורבי הסגול הוא הכלאה בין ירקות, ממש כפי שהמרחב 
תוצאה  המוליד  בקהילה,  רפואי  ושירות  בי”ח  בין  ייחודי  שילוב  הוא  שלנו 

שירותית משופרת.

כתבה נרחבת על יום המעשים הטובים תפורסם בגיליון הבא.

מה חדש
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משלבים ידיים בהמטולוגיה
כתוצאה  לוואי  תופעות  עקב  המיון  בחדר  חוזרים  בביקורים   70% של  ירידה 
מטיפולים במחלות המטו-אונקולוגיות או קשיי הסתגלות לאחר האבחנה, זו 
היא אחת התוצאות המפתיעות  בעבודה של צוות המכון ההמטולוגי בביה”ח 

כרמל בשילוב  המרפאה לטיפול פלאיטיבי של ביה”ח.
לראשונה לאחר חודשים של עבודה ייחודית ומשותפת בין המכון ההמטולוגי 
ד”ר  ומנהל המרפאה הפליאטיבית  פרייס  ד”ר מאיר  בניהולו של  כרמל  של 
אלכסנדר יוסיפוביץ הוצגו תוצאות בנוגע לטיפולים משולבים בחולים המטו-
אונקולוגיים. מדובר בעבודה שלישית מתוך מספר עבודות מוצלחות שבוצעו 
ה-  של  השנתי  הבינלאומי  בכנס  והוצגו  כרמל  בביה”ח  ההמטולוגי  במכון 

American Society of Hematology  שנערך בסאן דייגו שבארה”ב.
בזמן  תומך  פליאטיבי  טיפול  של  המוצלח  השילוב  הוצג  העבודה  במסגרת 

שהחולים ההמטו-אונקולוגיים מקבלים טיפול רפואי וכימותרפי .
בין  והשילוב  העבודה  לאורך   “ כי  מסביר  פרייס  מאיר  ד”ר  המכון  מנהל 
המטופלים,  של  הרצון  בשביעות  גדולה  עליה  ישנה  כי  ראינו  הטיפולים 
ההיענות לקבלת הטיפול והיכולת לסיים את הטיפול לפי הפרוטוקול הטיפולי 
שנקבע עלתה מאוד. ובנוסף מדדנו ירידה גדולה של כ 70% בביקורים בחדר 
המיון של המטופלים שלנו כתוצאה מתסמינים של בחילות והקאות, התקפי 
חרדה וכאבים, מדובר בעבודה ובשילוב ייחודי שמעטים כמוהו קיימים בארץ 

ובעולם ובכלל “.
כי  מסביר  יוסיפוביץ  אלכסנדר  ד”ר  בכרמל  הפליאטיבית  המרפאה  מנהל 
ישנם מספר קבוצות המקבלות את הטיפול המשולב ולכל קבוצה התייחסות 

טיפולית אחרת.
“בקבוצה הראשונה נמצאים החולים החדשים שרק גילו להם את המחלה. 
בקבוצה זו אנו מבצעים הערכת מצב עם החולה תוך הצעת תמיכה תרופתית 
המכון”  של  הסיעוד  ומנהלת  הסוציאלית  העובדת  עם  יחד  סוציאלית  או 
כבר  הנמצאים  החולים  נמצאים  השנייה  בקבוצה  יוסיפוביץ.  ד”ר  מסביר 
בשלב הטיפולים הכימותרפיים ומרגישים את תסמיני ותופעות המחלה. להם 
וזה  והפרעות שינה בשילוב ההמטולוגים  אנו מציעים טיפול תומך לחרדות 
כבר  התומך  הטיפול  את  מקבלים  החולים  השלישית  בקבוצה  מצוין.  עובד 
בחדר הטיפולים ממש תוך כדי קבלת הטיפול ההמטולוגי וכך נחסך זמן עד 
לקביעת תור למרפאה . מדובר בטיפול מהיר ליד מיטת החולה וכבר בסופו 
נמצאים  הרביעית  בקבוצה  הקרובה.  למרפאה  המשך  תור  המטופל  מקבל 
של  למקרה  תומך  טיפול  ומקבלים  מהמחלה  החלימו  שכבר  המטופלים 

חרדות או חששות מהמחלה שתחזור.
צעירים  מחלימים  של  חדשה  מפגש  קבוצת  גם  לאחרונה  הוקמה  בנוסף 
שנפגשת אחת לשבועיים במכון בכרמל. והתמיכה והשיחות איתם ממשיכים 

גם לאחר סיום הטיפול במכון.
“ בדקנו את שביעות רצון המטופלים ובני משפחותיהם התגובות והתחושות 
שאנו מקבלים מהחולים הם כי הם מרוצים מאוד והטיפול המשולב עוזר להם 
הרגיש ולחיות חיים הקרובים ביותר לחיים הרגילים שהיו להם קודם, מסבירים 
לחיות בהרגשה  להם  יוסיפוביץ. הטיפול המשולב מאפשר  וד”ר  פרייס  ד”ר 

כללית הכי טובה שאפשר וזהו מבחינתו ההצלחה הגדולה ביותר“.
המכון  של  העו”סית  יוסיפוביץ.  וד”ר  פרייס  ד”ר  שותפים  העבודה  בצוות 

אליזבט פרץ ומנהלת הסיעוד של המכון האחות רגינה דרליוק.

מה חדש

כבד וקל במרחב
שיטה חדשנית ובלעדית בצפון לטיפול בנגעי סרטן בכבד מוכנסת בימים אלו 

לביה”ח כרמל.
וויב )MICRO WAVE( הוא המילה האחרונה בתחום סרטן  מכשיר המיקרו 
הכבד והוא מאפשר צריבה של נגעים מפוזרים על  הכבד מבלי צורך לנתח 

או לכרות חלק גדול מהכבד. 
הוא  הצפון  באזור  מעכשיו  בלעדי  באופן  המכשיר  עם  ומנתח  שמפעיל  מי 
ד”ר ריאד חדאד שחזר החודש לביה”ח כרמל אחרי 3 שנים במרכז העשייה 
הכירורגית המתקדמת במרכז הארץ. שם הוא ניהל את היחידה לניתוח כבד 
מביא  הוא  וכעת  שנים   3 במשך  בלינסון  הרפואי  במרכז  המרה  ודרכי  לבלב 
את כל הניסיון והידע המקצועי הרב שנצבר כולל ניתוחים לפרוסקופים )זעיר 

פולשני ( וניתוחים באמצעות רובוט הדה וינצי’ לטובת תושבי הצפון.
ד”ר חדאד: “ביה”ח כרמל וחיפה הם הבית האמיתי שלי ואני שמח לחזור“.

ד”ר ריאד חדאד בן 52 למד רפואה בטכניון בחיפה, עשה התמחות בכירורגיה 
כללית באיכילוב ושימש רופא בכיר באיכילוב כשנתיים. 

הוא עבר השתלמות על משך  4 שנים בטורונטו קנדה בכירורגיה אונקולוגית 
אונקולוגיים. בהמשך  לבלב  כבד  בניתוחי  של מערכת העיכול עם התמחות 
הגיע לכרמל ועסק בניתוחי כבר לבלב ודרכי העיכול. עם חזרתו כיום לחיפה 
והבלעדיים בצפון המנתח  הינו אחד המומחים הבודדים  ד”ר חדאד  והצפון 

את ניתוחי הכבד והלבלב בשיטה הלפרוסקופית ללא צורך בפתיחת בטן.

“לניתוחי הכבד והלבלב בשיטה הזעיר פולשנית יתרונות רבים, מסביר פרופ’ 
זבולון.  בריאות  ובקרית  א’ בכרמל  ביטרמן מנהל המחלקה הכירורגית  אריה 
ההחלמה מניתוח זעיר פולשני הינה מהירה יותר, האשפוז קצר יותר, הסבל 
יותר, כמו כן אין צורך בשימוש מוגבר בתרופות  הנגרם לחולה גם הוא קצר 

אנטיביוטיות ובמשככי כאבים”. 
ד”ר חדאד ינהל את היחידה המרחבית לניתוחי כבד ולבלב במרחב. במסגרת 
זו יפעיל מרפאה במכון האונקולוגי במרכז הרפואי לין, ימליץ על דרכי הטיפול 
המתאימות או על ניתוח במקרה הצורך. בביה”ח כרמל יפעל וינתח ד”ר חדאד 

במקביל בשתי המחלקות הכירורגיות א’ ו ב’ וינתח חולים לפי הצורך.
הטיפול ביחידת הכבד לבלב  החדשה אותה ינהל ד”ר חדאד הינו בגישה רב 
מערכתית והוא יתבצע בשיתוף אנשי הרנטגן והאונקולוגים כדי לתפור לחולה 
את חבילת הטיפול המתאימה והטובה ביותר עבורו. בנוסף יעבוד ד”ר חדאד 
גם עם יחידת הכבד בניהולו של פרופ’ אלי צוקרמן שנחשב לאחד ממומחי 
כבדיים  בנגעים  בטיפול  הצוות  יתמקד  ובעולם שם  הכבד המובילים  בארץ 

באמצעות אבלציות מתקדמות ) צריבה(.
בשיתוף  וייעודית  ייחודית  גסטרו  מהמרפאת  חלק  חדאד  ד”ר  יהווה  בנוסף 

הגסטרו-אנטרולוג ד”ר קובי דיקשטיין, בה הם יטפלו במחלות הלבלב. 
חדשניות  וטיפוליות  אבחנתיות  טיפול  שיטות  עם  ייעודית  במרפאה  מדובר 

ומגוונות כשהיתרון הוא שהחולה מקבל את כל הייעוץ תחת קורת גג אחת.
ד”ר חדאד אומר כי “ אחרי ההתנסות במרכז הארץ אני מביא חזרה לצפון 
גם  טובה  ברפואה  מאמין  אני  יותר.  ומתקדמת  מודרנית  יותר  טובה  רפואה 
המובילים  המרכזים  כמו  מקצועית  רב  רפואה  להוביל  מנת  על  בפריפריה 

בארץ ובעולם”.
פרופ’ אריה ביטרמן מנהל המחלקה לכירורגית א’ ובמערך הכירורגי במרכז 
רפואי זבולון, אומר כי הוא מברך על חזרתו הביתה לצפון  של ד”ר חדאד וכי 

הוא יהווה כוח משמעותי ואיכותי מהמובילים בארץ.
“ ד”ר חדאד ויתר על מישרה בכירה באזור המרכז ותושבי הצפון יזכו במנתח 

ורופא הן בקהילה והן בבית החולים כרמל מהטובים ביותר שיש”.
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רצף כלייתי
40 אחיות במרפאות הקהילה במנהלות אשר וכרמים התכנסו, 
יחד עם אחיות דיאליזה מבית חולים נהריה, ליום עיון משותף 

שנועד לקדם רצף טיפולי

האחות ניהל ח’טיב - מרכזת הסיעוד הנפרולוגי במחוז, הציגה את נושא 
כך  כל  החשוב  הטיפול,  רצף  פרויקט  של  ויישומו  המונעת  הנפרולוגיה 
לבריאות המטופלים. בהמשך, הרצתה אורחת מאנגליה שהציגה מחקר 
בנושא איכות חיים של מטופלים שעוברים דיאליזה צפקית בבית, לעומת 

דיאליזה פרטוניאלית בבתי חולים. 
ד”ר כמאל חסן הציג את יתרונות הטיפול בדיאליזה צפקית בקהילה.

ד”ר איילה רוזנו גורליק, מומחית בהמטולוגיה ומנהלת המרפאה היועצת 
בנהריה, הציגה עקרונות הטיפול באנמיה בקרב חולי כליה כרונית.

דיאליזה,  שכיחות  כליה,  השתלות  על  מרתקות  הרצאות  ניתנו  כן,  כמו 
כרונית  כליה  מחלת  חולי  בקרב  בסוכרת  והטיפול  כליות  לחולי  תזונה 

והתאמת המינון התרופתי.

מלוות הריון בסיכון
הכשרה מקיפה לאחיות בנושא תפקיד הסיעוד בליווי האישה 

ההרה שמתמודדת עם מחלה כרונית

נשים שהריונן מלווה בבעיות רפואיות כרוניות בהריון המחייבות התייחסות 
HIV, סוכרת בהריון, הריון בגיל המבוגר,  שונה מהריון רגיל, כגון: מחלת 
יתר לחץ דם ועוד, זקוקות לליווי מיוחד שיאפשר להן להשלים את ההיריון 
צוות  26  הוכשרו  ואיכותי,  מקצועי  ליווי  להן  להעניק  במטרה  בשלום. 
להן  הבריאות  בקורס מקיף שערכה  אחיות משרד  ו-18  אחיות המחוז 
הנהלת הסיעוד במחוז. הקורס, בריכוזה של אירית גולדשטיין - מנהלת 
הסיעוד במנהלת כרמל ומירי בלאופלד - רכזת פיתוח מקצועי במחוז. 
הקורס כלל 9 מפגשים יומיים, עם מרצים מהשורה הראשונה במרפאות 
הקהילה ובבית החולים: ד”ר אלי גוטרמן - על הריון בסיכון גבוה, ד”ר 
איילה רוזנו גורלניק - על בעיות המטולוגיות בהריון, ד”ר דליה קסנר 
וייזינגר על סוכרת  אורית  ניהול סיכונים במיילדות,  זהבי על  ושושנה 
בהריון, ד”ר עמית דמתי על תופעות פיזיולוגיות ופתולוגיות בהריון, ד”ר 
רחל מנדל - מנהלת המרכז לבריאות האישה בלין, על מצבי חירום ועוד 

שורה של מומחים.
עשיר  מקצועי  כלים  ארגז  עם  לשטח  יוצאות  ההכשרה  תוכנית  בוגרות 

ומקיף יותר שיאפשר להן לתת טיפול מיטבי לנשים בהריון בסיכון.

אחיות פוריות
יום עיון בנושא פוריות האישה והגבר לאחיות במרכזי בריאות 

האישה במרחב

כ-30 אחיות במרכזי בריאות האישה במרחב, אליהן הצטרפו גם אחיות 
יום  יוזמי  להם  עיון מרתק שערכו  יום  ידע במהלך  צפון, הרחיבו  ממחוז 
ונטלי  - מנהל השירות המרחבי לשימור הפוריות  גיל  ד”ר פאר  העיון: 
מירי  עם  יחד  בלין,  האישה  בריאות  במרכז  הסיעוד  -מנהלת  צידון 

בלאופלד - רכזת ההשתלמויות בסיעוד. 
להיות  הרפואיים  מהצוותים  מחייבים  פוריות  “טיפולי  פאר:  ד”ר  מסביר 
לרשותנו  העומדות  החדשניות  ובטכנולוגיות  המקצועי  בידע  מעודכנים 
ויש לתת תשומת לב מיוחדת לתהליכים הרגשיים המורכבים שעוברים 
המטופלים במהלך הטיפול. על כן, בחרנו לקיים יום עיון שנועד להרחיב 
חשיפתו  עם  יחד  המטפל,  הצוות  של  המקצועי  הידע  את  ולהעמיק 

לצדדים נוספים, כמו רפואה משלימה, ליווי וטיפול רגשי”.
העיון  יום  בהצלחת  חלק  לקחת  התגייסו  במרחב  הפוריות  רופאי  כל 
האישה  לבריאות  המרכז  מנהל   - איסקוב  דוד  ד”ר  בתכנים:  העשיר 
מרפאות  פעילות  בסקירת  העיון  יום  את  פתח  זבולון,  בריאות  בקריית 
הפוריות במרחב ובמבוא כללי לפוריות. ד”ר ג’ימי ג’דעון- מנהל המרכז 
של  המורכבת  המשימה  את  עצמו  על  לקח  בנהריה,  האישה  לבריאות 
העברת נושא הפיזיולוגיה והאנדוקרינולוגיה של הרבייה. ד”ר אבי לייטמן 

- מרכז תחום גינקולוגיה במרחב, העמיק את ידיעות הקהל בנושא פוריות 
הגבר. ד”ר יורם גלעדי - מנהל מרפאת הפוריות בחדרה הציג היבטים 
נוספים בנפוריות האישה, תוך התייחסות מיוחדת למצבים שכיחים, כגון 
בעיות ביוץ ואנדומטריוזיס. ד”ר נתן לויט - רופא מומחה בתחום הפוריות 
השונים  הפרוטוקולים  את  הציג  זבולון,  רפואי  במרכז  ונשים  ביולדות 

והתרופות המקובלות בטיפולי פוריות.
הרחיבה  פוריות,  בטיפולי  משלימה  ברפואה  מומחית   - ססלוב  יעל  גב’ 
את היריעה לטיפולים ותרופות מהרפואה הסינית הקלאסית האפשריים, 

כחלק משלים לטיפול הקונבנציונאלי. 
שעוברת  והחוויות  ההתמודדות  את  ממשי  באופן  להמחיש  מנת  על 
מטופלת במהלך טיפולי פוריות הועברה סדנת פסיכודרמה על ידי גלית 
דרייזין-יצחקי - פסיכולוגית קלינית ומנחת קבוצות, שסחפה את הקהל 
כישלון הטיפול  עולמה הרגשי של המטופלת בהתמודדות עם  תוך  אל 

והטראומה של הילד הנכסף כ”נוכח-נפקד”.
שימור  בנושא  הרצאה  פאר,  גיל  ד”ר  העביר  היום  של  האחרון  בחלקו 
רפואי, כחלק ממאמץ מרחבי להעלות  או בשל הכרח  פוריות, מבחירה 
את המודעות בקרב כלל הצוותים המטפלים לחשיבות הנושא ולאפשרות 
לשמר פוריות מבחירה מגיל 30 על ידי הקפאת ביציות וכן שימור פוריות 

רפואי בקרב נשים וגברים חולי סרטן.

מגדילים ראש
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מחלקת השיווק שינתה בחודשים האחרונים את פניה ואויישה בצוות חדש - צעיר ודינמי. זו ההזדמנות להכרות עם נבחרת 
הנשים שיובילו את המחוז בתחום השיווק והשירות:

ג’נה עובדת בכללית מזה 6 שנים, במהלכן עסקה בבקרת פרט ושכר במחלקת 
משאבי אנוש, אך בין לבין תרמה מכשרונה בעיצובים וגרפיקה. עתה ביכולתה 
לממש את כישוריה במסגרת תפקידה החדש. במסגרת עבודתה, אחראית 
ג’נה על פרסום  והעלאת מודעות הציבור הרחב  והלקוחות לשירותי המחוז, 

כמו גם בקרב עובדי המחוז, תוך בניית אסטרטגיות ופרויקטים שיווקיים.
“אני מאמינה בעבודת צוות, יצירת שיתופי פעולה, מציאת פתרונות  לייעול 
ושיפור תהליכים בעזרת יצירתיות וחשיבה משותפת, ישירות וכנות. מדגישה 
כי ראייה רחבה וארוכת טווח של צרכי הארגון ועובדיו, בהווה ובעתיד הם אלה 

שיעשו את השינוי.

תחביביה:  טיולים בארץ ובעולם, אקטיביזם חברתי, עיצוב ואומנות, צלילה.
הקו המנחה לחיים  בעבורה הינו כמאמר יוליוס קיסר:”כל מה שאפשרי כבר 

נעשה. כל מה שבלתי אפשרי, יעשה”.

בתיכון למדה לימור במגמה כימית ביולוגית ותמיד חשבה שתלמד הנדסת מזון. 
התפנית חלה בצבא, שם שירתה כמורה חיילת לעולים חדשים ובהמשך שירתה 
כקצינה בתפקיד סגנית מפקדת יחידת מורות דרום. “שם למדתי את רזי הניהול 
הפלורליסטי: פיקדתי על חיילות דתיות, חילוניות, חיילים דרוזים, בדואים וחיילים 
חרדים שלימדו בחינוך העצמאי. כך גיליתי את תחום הניהול ובחרתי בנתיב זה. 
לכללית הצטרפה בשנת 1999 ככלכלנית ביחידת הביזור במחוז דרום. בהמשך, 
על הדרכה  כממונה  אנוש  פיתוח משאבי  להנהלה הראשית למחלקת  עברה 
עובדי   1000 הדרכת  שביצעה:  הבולטים  הפרוייקטים  בין  חטיבתית.  ואיכות 
מינהל ותיקים ו-200 רוקחים מכל הארץ. למחוז חיפה וג”מ הגיעה כממונה על 
פיתוח משאבי אנוש,  תפקיד בו עסקה, באהבה רבה, מעל עשור  וכלל פיתוח 
ארגוני, מיון עובדים והכשרה. כשהתפתח תחום הרשתות החברתיות באינטרנט, 
)פייסקוק כללית(, המוכרת  פתחה קבוצה של עובדי הכללית הנוגעת באוכל 

אלינור עובדת בכללית מזה 22 שנים, במהלכן עסקה בניהול אדמיניסטרטיבי 
של מרפאות רוממה ובונן ומכירה היטב את המציאות בשטח.

במחוז  ברה”נ  מערך  הקמת  את  ריכזה  הנפש  בבריאות  הרפורמה  לקראת 

מנהלת  מזכירת  דרך  ממחליפה,  החל  הדרך:  כל  את  בכללית  עשתה  תמי 
כרמים. בהמשך, הייתה עוזרת אישית של מנהל המינהלת ובפועל תפקידה 
כמנהלת אדמינסטרטיבית במינהלת. לאחר מספר שנים אכן מונתה כמנהלת 
כשהשתלבה  לאחרונה,  עד  בו  ונשאה  כרמים  במינהלת  האדמינסטרטיבית 
במחלקת השיווק כמנהלת קשרי לקוחות בהנהלת המחוז. אין ספק, שכמי 
שעשתה את כל הדרך היא מכירה היטב את השטח, המציאות של הצוות 
והלקוחות.  היא מאמינה באיזון בין אילוצי הארגון, ציפיות הלקוח וצרכי העובד 
ובחשיבה משותפת עם הצוותים, וכי יחד ניתן למצוא דרכים לשיפור הקשר 
וצירופם לארגון. תמי מודה שהפרידה מהבית האהוב,  הטוב עם הלקוחות 
אינה קלה. אך מדובר באתגר  בו צמחה במינהלת כרמים,  והתומך  המוכר 

חדש שקוסם לה והיא מקווה להוביל את התחום להישגים משמעותיים.
העשייה  הארגון.  של  והפה  האוזן  העין,  הם  העובדים  שלה:  מאמין”  ה”אני 

והנתינה שלהם הן התרומה החשובה ביותר למובילות.

מנהלת תקשורת שיווקית

מנהלת שיווק ושרות לקוחות

מנהלת שירות ושימור לקוחות

מנהלת קשרי לקוחות

ג׳נה בריילובסקי

לימור רייך

אלינור נגב-ארונסי

תמי פניז׳ל

תעודת זהות
גיל: 30
רווקה

מגורים: חיפה
השכלה: בעלת תואר ראשון במנהל עסקים, בהתמחות בשיווק ופרסום 

כיום, סטודנטית לתואר שני לניהול משאבי טבע וסביבה באוני’ חיפה.

תעודת זהות
גיל: 43

נשואה + 3

תעודת זהות
גיל: 42

נשואה + 2
מגורים: חיפה

השכלה: בעלת תואר ראשון בחינוך.

תעודת זהות
גיל: 50

אם ל - 4
מגורים: עכו

ותואר  חיפה  מאוניברסיטת  וניהול  בסוציולוגיה  ראשון  תואר  השכלה: 
שני בניהול מערכות בריאות, באוניברסיטת באר שבע.

היטב לרבים מאתנו.  כיום, היא  מנהלת קבוצה 
שפתחה  המחוז  עובדי  של  קבוצה  ועוד  זו 
העובדים  קבוצות  “דרך  לימור:  דנינו.  שולי 

אני משלבת שתי אהבות שלי - המשאב האנושי ושיווק כללית. העובדים הם 
שגרירים מצויינים ואין טוב מהם ליחצ”ן את הכללית”. תוך כדי היותה ממונה על 
פיתוח משאבי אנוש, היתה גם ממונה על תקשורת פנים ארגונית, תחום שעניין 

אותה מאד והוביל אותה לנושא השיווק.
נושאים  הינם  והשירות  השיווק  נושא  איך  מחדש  יום  כל  לומדת  עדיין  “אני 
שזורים זה בזה. אני מאמינה  שארגון יכול לשווק את עצמו  בהצלחה רק אם 
יש לו מוצר טוב. המוצר שלנו, שהוא בעצם השירות הרפואי, הוא לא רק טוב 
- השמיים  ומחוייבים כל כך  ובשילוב עובדים מזוהים עם הארגון  אלא מצויין! 

הם הגבול.”

מגורים: קיבוץ עין כרמל
ותואר שני במינהל עסקים,  בריאות  בניהול מערכות  השכלה: תואר ראשון 

שני התארים מטעם אונ’ בן גוריון בנגב.

והיתה המנהלת האדמיניסטרטיבית שלו.   
“כל שנות עבודתי בכללית”, היא מדגישה “סובבים ומתרכזים במתן שירות. 
אני חיה ונושמת שירות ומאמינה בחשיבותו בעיקר  במערכת בריאות כשלנו. 
נכנסתי לאחרונה  אליו  זה  אך טבעי לעסוק בתפקיד החדש  עבורי  כן,  על 
במחלקת השיווק - ניהול השירות ו/שימור לקוחות. אני מאמינה שכל אחד 
בה  משותפת,  בלמידה  ולהעשיר  להשפיע  חלקו,  את  לתרום  יכול  מאתנו 
כולנו נראה  את טובת המטופל כיעד מרכזי. בדרך זו, נייצר  חווית לקוח טובה 

ונעניק לו שירות רפואי  מיטבי ואיכותי, ל/שביעות רצונו המירבית.
בשלב ראשון, אתמקד בלימוד התפקיד על כל צדדיו. ואבנה, בשיתוף  עם 
פרטנית  בהתאמה  פעולה,  תוכנית  המרפאות,  צוותי  ועם  המינהלות 

כשהמגמה היא שנהייה  נותני השירות מן השורה הראשונה.”

בין תחביביה: קריאה וריקוד.
הקו המנחה אותה בחיים: “אין מקום שהוא רחוק מדי“.

נבחרת השיווק של המחוז
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שומרים על עצמות המתנדבים
הדרכה בנושא האוסטאופרוזיס למתנדבי קרית ביאליק

ד”ר זינה עדנאן, מנהל המחלקה האנדוקרינולוגית בקריית בריאות זבולון, 
נפגש עם 50 מתנדבי קרית ביאליק והעביר להם הרצאה מרתקת בנושא 

בנושא אוסטיאופורוזיס -מניעה, אבחון וטיפול. 
“סובלת”  אשר  האוסטיאופורוזיס  תופעת  את  זינה  ד”ר  הציג  בהרצאתו, 
והעליה  באוכלוסייה  הגבוהה  למרות שכיחותה  טיפול,  ותת  אבחון  מתת 
 60+ כי למחצית מבנות  ציין  זו, בשל הזדקנות האוכלוסייה. הוא  במגמה 
יש ירידה במסת העצם ועל כן, שבר במטופלת מהווה תמרור אזהרה גדול 
לפגיעה בצפיפות ואיכות העצם. מרבית השברים מופיעים בעמוד השדרה 
והיענות לחשיבותה של  מודעות  נועדה להעלות  הירך. ההרצאה  ומפרק 

בדיקות צפיפות העצם המומלצת לבנות 60 + ולגברים בני +70 . 
ד”ר עדנאן פירט פעולות שמומלץ לנקוט למניעת התופעה ושימור איכות 

העצם, היציבה ותנועתיות, למזעור 
ובהתאם, גם את  הסיכון לנפילות 
הסיכון לשברים. חשובה גם צריכה 
מספקת של קלציום וויטמין די, בתזונה 

או בנטילת כמוסות.  
בסדרת  חלק  שלוקח  המאזינים,  קהל 
כללית  מומחי  שמעבירים  הרצאות 
לקהילה,  בעצמו  שתורם  למי  כתרומה 
מזבולון  למומחה  והציג  רב  עניין  גילה 
זינה  ד”ר  כולן השיב  רבות, על  שאלות 

בתשומת לב רבה.

ממשתקמת למשוקמת
ביאליק  בקרית  הנוירולוגי  השיקום  במרכז  השתקמה  ברקו  ירדנה 

וכיום היא משקמת מטופלים אחרים

ירדנה ברקו, בת 55, נשואה, אם לשלושה וסבתא לשניים עבדה עד לפני כארבע 
עולמה חרב, לאחר   כי  היה  נראה  ואז  בבית הלוחם   כמזכירה ראשית  שנים 
שעברה שני אירועים מוחיים בהפרש של מספר חודשים. האירוע המוחי השני 
גרם לשיתוק בפלג גופה השמאלי. היא עברה תהליך שיקום ממושך שהחל 

בבית חולים בני ציון ולאחריו  במרכז לשיקום נוירולוגי בקרית ביאליק.
בנוסף לטיפול שיקומי פרטני שקיבלה  על ידי צוות רב מקצועי במכון, במגוון 
תחומים, תחת קורת גג אחת:  פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וריפוי בדיבור, היא 
השתתפה גם בקבוצת “ניהול עצמי” המבוססת על גישת  העצמה הנפוצה 
בעולם בהקשר לטיפול במחלות כרוניות. את הקבוצה הנחתה חגית הראל-
עם  להתמודדות  שסייעו  מיומנויות  נלמדו  ובה  במכון  בעיסוק  מרפאה   - כץ 
וכיום היא  ירדנה מינפה את שלמדה  הקושי בחזרה לתפקוד לאחר האירוע. 
שותפה להנחיית קבוצות דומות לאנשים לאחר אירוע מוחי המתקיימות במרכז 
השיקום )במסגרת מחקר הנעשה בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה(, ומבצעת 
תפקיד זה בהתנדבות. ירדנה תומכת כיום באנשים נוספים שעברו אירוע מוחי 
בנוסף לתפקידה בקבוצה, הולכת לביקורי בית, משוחחת, ומראה להם  שיש 
גם חיים אחרי. אין ספק, מציינים המטפלים, שתכונותיה  האישיותה של ירדנה 

בלטו לאורך כל תהליך השיקום והיוו בסיס יציב ומקדם בהתמודדותה.
מספרת ירדנה: “המכון הוא כמו בית, טופלתי כאן בצורה מדהימה. בוחרים פה 
אנשי צוות בפינצטה. אלו הם אנשים של נתינה, מבינים את הבנאדם, אנשים 
“ניהול עצמי” נתנה לי המון  עם לב יש במקום הזה. ההשתתפות  בקבוצת 
כלים להתמודד. לאחר האירוע הייתי כאילו בתוך “בועה”, שבעצם לא ידעתי 

מה עושים. כל כלי שקיבלתי במקום הזה עזר לי להתרומם”.
“בתור שותפה להנחייה של קבוצת ניהול עצמי הרגשתי שנתתי למשתתפים 
כלים להתמודד. כמי שחוותה את התהליך הם יודעים שאני מבינה את הכאב 
שלהם ומעריכה את ההתקדמות שלהם. השתדלתי להראות להם שלכל דבר 
יש פתרון  וחייבים לחזור להיות עצמאים ונתתי דוגמאות מעצמי. חשוב היה לי 
לדבר גם על בני המשפחה שמתמודדים אף הם עם מצב חדש. הדגשתי כי 

חשוב לזכור לומר להם תודה, לדעת איך להיעזר בהם”.

פאות משמחות
מטופלות המכון האונקולוגי בקריית בריאות זבולון זכו לרגע 
של נחת כאשר במקום התייצב צוות חנות הפאות יהודית 

שפעלה בקריון ונסגרה

יהודית שכטר, מנהלת חנות הפאות בקריון, הייתה במהלך שנים רבות בקשר 
עם צוות המכון האונקולוגי בזבולון וסייעה לרבות מהמטופלות. גם עתה, עם 
סגירת החנות החליטה שהכי נכון לסיים במצווה משמחת לב ותרמה פאות 
למען המטופלות בכימותרפיה. צוות החנות הגיע למכון עם מספר לא מבוטל 
של  פאות איכותיות ביותר, אותן החליטו לתרום למטופלות. תרומה זו חסכה 
מהחולות, שנזקקות לפאות, גם טרחה וגם הוצאה גדולה, שבחלקן אינן יכולות 

לעמוד בה.
השמחה של החולות הייתה כפולה: גם על קבלת הפיאות היקרות ועוד יותר 

מכך על עצם המחווה והרצון להתגייס למען החולות.

 - אוזן  שבע  בת  במחלקה,  משק  עובדת   - בורדמן  פירה  לשמאל:  מימין 
מנהלת אדמ’ במחלקה, שרית רייטר - אחות במחלקה, מצד שמאל - צוות 

חנות הפאות.

אנחנו והקהילה

פורים שמח במכון האונקולוגי בזבולון
האונקולוגי   למכון  גימנסיה  תיכון  תלמידי  הגיעו  הפורים  חג  לקראת 

בזבולון כדי לשמח את המטופלים במקום
שמח  בפורים  החולים  את  וברכו  ובמחולות  בתופים  למכון   נכנסו  הצעירים 
ואיחולי החלמה מהירה. הם העניקו לכל מטופל משלוח מנות מושקע ביותר, 

אותו טרחו והכינו בעצמם.
יהודית טפירו -האחות האחראית במחלקה, הודתה לתלמידים על מעורבותם 

החברתית ורוח ההתנדבות, הלא תמיד מובנת מאליה.
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מטפלים בידיים טובות

הצלה נדירה בכרמל
שני עובדים מהמערך הקרדיולוגי בביה”ח כרמל הצילו ברגע 
האחרון את חייה של אודליה. בדרכם הביתה הם זיהו אותה 
מתמוטטת בחושך ללא דופק והכרה על הכביש. הם ביצעו 
בה החייאה והריצו אותה לחדר המיון. לאחר מספר שעות 
הם חזרו שוב לביה”ח לעשות לה צנתור והצילו אותה. “ זה 
מקרה מיוחד מאוד ואנחנו מאושרים על ההזדמנות הנדירה 
אנשי  “סיפרו  חדשים  חיים  לאודליה  להעניק  לנו  שניתנה 

הצוות מכרמל

את מסלול הנסיעה מבית החולים כרמל לביתם שבחיפה הם עושים יחד 
כבר כמעט 25 שנה.

מחמוד עבד אל מועטי סגן מנהלת הסיעוד במחלקה הקרדיולוגית וג’וני 
באותה שכונה  הגרים  צנתורים הם שכנים  טכנולוג אחראי חדר  שהלה 
עשרות  כבר  כרמל  בביה”ח  הקרדיולוגי  במערך  עובדים  שניהם  בחיפה. 

שנים. ואמונים כל היום בעבודתם בהצלת חיים.
ג’וני. סיימתי את  יום עבודה שגרתי בכרמל, מספר  “ זה נראה היה עוד 
העבודה בחדר הצנתורים התקשרתי לחבר שלי מחמוד וסיכמנו שניסע 

יחד הביתה”.
השעה היתה 6 וחצי בערב. הערב היה חשוך וגשום, וג’וני ומחמוד יצאו 
מביה”ח בדרכם הביתה באותו מסלול נסיעה מוכר שהם מכירים היטב 

כבר שנים.
מספר  יציבה,  לא  מאוד  בצורה  שהולכת  גברת  מולנו  ראינו  “פתאום 
מחמוד. היא התחילה להתנדנד ופתאום בבת אחת היא קרסה ונפלה אל 

תוך הכביש החשוך”.
באמצע  שלהם  הרכב  את  עצרו  הם  פעמיים  חשבו  לא  ומחמוד  ג’וני 

הכביש, וקפצו החוצה לבדוק מה קרה לה ואיך אפשר לעזור.
ג’וני. מיד התחלנו בהחייאה  וראינו שאין לה דופק מספר  “בדקנו אותה 
ועיסויי לב ואחרי מספר דקות של עיסויים והנשמה היא פתחה מעט את 

העיניים ואמרה לנו שהיא לא הרגישה טוב והיא בדרכה לחדר המיון .
תוך כדי שהיא מספרת להם מה קרה איבדה אודליה שוב את ההכרה. 

ג’וני ומחמוד הכניסו אותה במהירות לרכב שלהם וטסו בחזרה לביה”ח.
אותה  שהביאו  מאחים  אודליה  את  המלר”ד  צוות  קיבל  המיון  בחדר 

והעביר אותה בדחיפות לחדר ההלם לטיפול מהיר.
ד”ר עווני אליאס רופא בכיר בחדר המיון שקיבל את אודליה מספר, “מיד 
לא  ישר. הלב  קו  וראינו  ארוך  לב שמענו צפצוף  למוניטור  אותה  חיברנו 
עבד כלל והיא לא נשמה. תכף ומיד התחלנו עם עיסויי לב וטיפול תרופתי 

אינטנסיבי כדי להחזיר אותה לחיים”.
לאחר דקות ארוכות ומאבק עיקש בחדר ההלם של כל צוות המיון הצליח 
ד”ר אליאס בעזרת הצוות הרפואי המיומן להחזיר את הדופק והנשימה 

של אודליה והיא הועברה להמשך טיפול.
כשצוות המלר”ד נלחם על חייה של אודליה הבינו האחים גוני ומחמוד 

כי הם סיימו את תפקידם ועלו חזרה לרכבם בדרך הביתה. “בדרך דיברנו 
איזה מזל היה לאודליה שראינו אותה בחושך והספקנו להציל אותה. זה 

הרי היה יכול להיגמר רע ואחרת לגמרי” מספרים ג’וני ומחמוד.
וטלפון  הכיסא  על  ולהתיישב  הביתה  להגיע  הספיק  לא  עוד  ג’וני  האח 
בית החולים השיג אותו. “תגיע דחוף למחלקה” ביקשו בטלפון, יש לנו 

צנתור דחוף.
ג’וני לא היה יכול להיות יותר מופתע כאשר על מיטת הצנתורים שכבה 
הצילו  מחמוד  והאח  הוא  שעות  מספר  לפני  שרק  אודליה  לו  וחיכתה 

באמצע הרחוב.
ג’וני יחד עם צוות המצנתרים הבכיר של המחלקה ד”ר נאדר חאדר וד”ר 

אמנון מרדלר החלו בצנתור של אודליה וביצעו לה בדיקות הדמיה .
במהלך הצנתור אודליה מאבדת שוב את ההכרה והדופק, וצוות הרופאים 
והסיעוד מבצע בה החייאה בפעם השלישית על שולחן הצנתורים ומחזיר 

אותה לחיים.
ריאתיים  מתסחיפים  סובלת  אודליה  כי  גילנו  והסיטי  הצנתור  “במהלך 
גדולים שהם בעצם היו הגורם העיקרי לכל הבעיות, הסביר המצנתר ד”ר 
נאדר חאדר . לאחר האבחנה הזרקנו לה חומרים ממיסי קריש והצלחנו 

להציל אותה”
כבר למחרת הצנתור והטיפול החלה אודליה להשתפר במחלקה לטיפול 

נמרץ לב והיא התיישבה על מיטת המחלקה מחייכת ומאושרת.
“אני בדרך כלל אדם בריא שאוהב מאוד לעבוד”, מספרת אודליה. אודליה 
בת ה 60 תושבת חיפה היא עצמאית ומנהלת משרד פרטי להנדסת בניין 

ומתמחה בטיפול בפרויקטים של תמא 38.
“באותו היום החלטתי שאני קופצת לחדר המיון בכרמל לברר למה אני לא 

מרגישה טוב לאחרונה מספרת אודליה.
הכרה  אאבד  שאני  סיכוי  בכלל  שיש  בדעתי  העלתי  לא  כי  לבד  נסעתי 

ואתעלף ברחוב
כנראה שעשיתי משהו טוב בחיים שלי, אלוהים אוהב אותי ודאג שאשאר 

בחיים” מספרת אודליה.
“אנחנו חיים ונושמים הצלות חיים המון שנים אבל זה מקרה מאוד מיוחד, 
אומרים ג’וני ומחמוד. זה נראה והרגיש לנו ממש כמו סרט הוליוודי, היינו 
לבד בשטח והצלחנו להציל אותה. לאודליה יש הרבה מאוד מזל היא ידעה 
מתי ליפול ואיפה, אם לא היינו לידה היא היתה בוודאות מתה לצערנו. זה 
סיפוק אדיר ותחושה עילאית של הצלת חיים, זה ממלא אותנו בהרגשה 
של היי. מקרים כאלה הם אלו שנותנים לנו את הסיפוק והכוח להמשיך 
בעבודה שלנו וכשאנחנו רואים את התוצאה שהצלנו לה את החיים זה 

נותן לנו סיפוק אדיר”.
ואודליה, היא משתפרת ומתוכננת להשתחרר מבית החולים בקרוב.

בו  היום  ואת  נולדתי  בו  היום  את  הולדת  ימי  שני  אחגוג  אני  “מעכשיו 
נולדתי מחדש בביה”ח כרמל. חסר לי לחזור לעבודה לאנשים ולמשפחה 
אותי.  להציל  כדי  שם  שהיו  ומחמוד  ג’וני  לאחים  תודה  אודליה.  אומרת 
מיוחד  והמאוד  הטיפול המסור המקצועי  על  להודות  כדי  מילים  לי  אין 
זכיתי בכרמל. הצוות כאן הם מלאכים בלבן, קיבלתי את החיים שלי  לו 

במתנה ואני אומרת לכולם רק תודה”.
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גמילה נפשית
סדנא ייחודית לגמילה מעישון נערכה בהוסטל פנורמה בנהריה 

בו משתקמים נפגעי נפש

להם  הוצעו  לא  כה  ועד  ביותר  גבוה  נפש  נפגעי  בקרב  העישון  שיעור 
תכניות גמילה מותאמות. לגמילת המתמודדים מעישון חשיבות מיוחדת, 
כי הם נמצאים בקבוצת סיכון בשל מחלת הרקע ובמקרים רבים השמנת 
יתר, כתופעת לוואי. כמו כן, העלות הכספית של הסיגריות מכבידה עליהם 
מאד. במחוז החליטו להרים את הכפפה ולקיים סדנא מותאמת בעבורם. 
שידע  בפסיכיאטריה,  מומחה  מילנר אח  יורי  ידי  על  מועברת  הסדנא 

להתמודד עם כל המורכבות שבנושא.
התורם  דבר  ההוסטל,  צוות  עם  הדוק  פעולה  בשיתוף  נערכת  הסדנא 
להצלחתה. זוהי סדנא ייחודית וראשונה מסוגה ובהתאם למסקנות מנסיון 

זה יפתחו סדנאות דומות במסגרות שיקום נוספות.
הסדנא נערכת בשיתוף פעולה של מיכל אידלמן אוחנה - רכזת סיעוד 
ספרוני  ענת  במחוז:  בריאות  לקידום  המחלקה  וצוות  הנפש  בריאות 

-מנהלת המחלקה ועליזה אלמן - מרכזת סדנאות הגמילה מעישון.

הדרכה תרופתית
רוקח במרפ׳ רסקו בק. ים הדריך בהתנדבות בני הנוער בסחנין

בלאל סייד אחמד יצא לבית 
הספר אלחכמה בסחנין, שם 
הוא מתגורר והעביר 3 הרצאות 
י”א  שכבת  תלמידי   ,17 לבני 
על  כהערכה  הספר.  בבית 
בריאות  לקידום  התגייסותו 
הנוער בביה”ס, הוענקה לו גם 
תעודת הוקרה ע”י מנהל בית 

הספר )בתצלום(.

מקדמים בריאות

הורות משימה קשה
מפגש הדרכה להורים נערך במרפאת צאלון בקרית חיים

והרשתות  המקוון  המידע  בעידן  וגם  מאתגרת  משימה  היא  הורות 
רבות המעסיקות  והדרכה בשאלות  זקוקים ההורים למידע  החברתיות, 
הורים  בקרב  שעלה  כזה,  לצורך  כמענה  ילדיהם.  בריאות  בנושא  אותם 
חיים,  שבקרית  צאלון  במרפאת  הילדים  במחלקת  מטופלים  שילדיהם 
עם  למפגש  התינוקות  עם  שהגיעו  אמהות...  רובם  ההורים,  השתתפו 

צוות המרפאה, בניהולה של ד”ר קטלינה מרקוביץ.
ד”ר מיקי דובלין - מומחה ברפואת ילדים, שוחח עמם על מחלות החורף 
שפוקדות עתה כמעט כל בית, נתן טיפים כיצד לצמצם תחלואה, איך 

להקל על הילד ומתי חשוב להגיע למרפאה או אף לפנות לחדר מיון.
חיסוני השיגרה  דיברה  על  - מנהלת  הסיעוד במרפאה,  תמר דומיניץ 

והדגישה את חשיבותם של חיסוני השפעת. 
נושא שעורר עניין רב בקרב ההורים הטריים, היה מניעת “טורטיקוליס”־
ד”ר מיקי  הציגו  אותו  שגם  בתינוקות,  הראש  במנח  א-סימטריה 
דובלין ותמר דומיניץ. נוכח הצלחת המפגש ובקשת המשתתפים, תערך 

סדרת מפגשים של הצוות עם הורים במגוון נושאים.

מעבר קל בגיל המעבר
מפגש נשים בנושא גיל המעבר נערך במרפאת רש

עם  האישה  בגוף  משמעותיים  שינויים  של  בהופעתם  מלווה  המעבר  גיל 
נכון  כיצד  רבות  לעתים מטרידות מאד שמעלות שאלות  אופיניות,  תופעות 
להתמודד עמן. בנוסף, זה גיל בו עולה החשיבות למודעות בריאותית וביצוע 
יזם צוות מרפאת רש במרכז  זה,  בדיקות שונות לאיתור תחלואה. על רקע 

הכרמל אירוע בריאות מכוון לנשים בגילאי 45-55.
במהלך הערב שמעו הרצאה מרתקת שהועברה ע”י הגינקולוגית ד”ר מירב 
סולומון  בברלי  המעבר.  לגיל  האופייניות  לתופעות  שהתייחסה  פרייברג 
מנהלת מכון פיזיותרפיה בנשר התייחסה לתופעה ששכיחותה עולה בגיל זה 
של החלשות רצפת האגן והשלכותיה על השליטה בשלפוחית השתן ואיכות 
יחסי המין. היא הציגה שיטות לחיזוק ושיקום רצפת האגן והמשתתפות אף 

התנסו בתרגילים שניתן לבצע תוך כדי ישיבה, גם בלי שאיש יבחין בכך.
האירוע אורגן ע”י סאוסן הלון - אחות מח’ נשים וצוות מרפאת רש יועצת.

נעורים בריאים
"שיעורי בריאות" לתלמידי בית ספר לאו בק

במהלך יום בריאות לשכבת כיתות י’ שנערך בתיכון לאו בק, הגיעו האחיות: 
מהמרכז  סעיד  ומייסא  חיפה  במינהלת  הסיעוד  מנהלת   - וייזר  רונית 
הדרכה  בחומר  עמוסות  לביה”ס,  ארמון  במגדל  והנוער  הילד  לבריאות 
גופני, מין בטוח, מניעת  דוכן בנושאים שמעניינים את הנוער, כגון: כושר 
עישון כולל נרגילות, תזונה נכונה, אקנה ועוד בעיות שמטרידות את הנוער 
בגיל התבגרות. דוכן כללית הוצף בפניות, כאשר בני הנוער מתנסים גם 

בבדיקת נשיפה שנערכה במקום, המדגימה את נזקי העישון.
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פסח בלי לספח קילוגרמים
הנתונים מראים כי בחג הפסח חלה עלייה של בין 0.5-5 ק”ג בשבוע אחד! ובל 
נשכח את המימונה בסיום החג, המאופיינת במאכלים עתירי סוכר ושומן כמו 

מופלטה, ספינג’ ושאר ממתקים.
במידה ושומרים על בחירות מזון בריאות ומתארגנים כהלכה - אפשר לעבור 

את החג בצורה בריאה וללא עלייה עודפת במשקל. 

אז איך עושים את זה?
1. הגבירו את צריכת הירקות - עדיף להקצות חצי צלחת לירקות, ולהתחיל את 
הארוחה בהם. כאשר אנו מתחילים כל ארוחה בירקות אנו צורכים 12% פחות 
התזונתיים  הסיבים  בעזרת  שלנו  לשובע  תורמים  והם  מאחר  זאת  קלוריות, 
שהם מכילים. בנוסף, הם עוזרים לפעילות מערכת העיכול ולמניעת עצירות. 

2. בחרו במאכלים האהובים עליכם ביותר - אנו זוכים ליהנות ממאכלי החג 
המיוחדים במשך שבוע שלם, על כן, בכל ארוחה בחרו מזון אהוב אחר במקום 
לבחור במעט מכל דבר. המחקרים מראים כי ככל שיש לנו יותר סוגים בצלחת 

- כך אנו צורכים יותר קלוריות. 
מסייעות  קטנות  ארוחות   - ארוחות  בין  מידי  גדולים  ממרווחים  הימנעו   .3
ובריאות  כך בחירות המזון שלנו טובות  להגעה לארוחה ברמת רעב סבירה, 
יותר ואנו מונעים מצב של צריכת יתר של קלוריות. הקפידו לאכול ארוחות 
כריכים  כמו  טיול,  לימי  בריאים  במזונות  ולהצטייד  החג  ארוחות  לפני  קלות 

בריאים, ירקות חתוכים, פירות ועוד. 
הגבוהה  הקלורית  הצריכה  את  לאזן  מנת  על   - פעילים  להיות  הקפידו   .4
טיולים  הילדים,  עם  משחקים   - גופנית  בפעילות  יותר  לעסוק  מומלץ  יותר 

משפחתיים או הליכה בשעות הערב במזג האוויר הנעים. 
5. אל תשכחו לשתות מים! מומלץ לשתות כוס מים לפני כל ארוחה, כך אנו 
מקפידים על שתייה של לפחות 5-6 כוסות מים וכן מסייעים לתחושת שובע 

טובה יותר. 
6. העדיפו מצה קלה או פריכיות אורז מלא )לאוכלי קטניות( - מצה קלה 
וכן  יותר  ממושכת  שובע  לתחושת  המסייעים  תזונתיים  סיבים  יותר  מכילה 
כרבע  אורז מלא מכילה  פריכית  רגילה.  מכילה כמחצית מהקלוריות ממצה 
מהקלוריות ביחס למצה, לכן ניתן לצרוך 4 פריכיות אורז מלא במקום מצה 

וכך להשיג תחושת שובע. 
פעמים  כך  השולחן,  ליד  בישיבה  להישאר  לא  השתדלו  הארוחה-  לאחר   .7
קינוחים  או  פיצוחים  למשל  מודע,  בלתי  באופן  לאכול  ממשיכים  אנו  רבות 
שונים, לרוב איננו זקוקים להם. עזרו בפינוי השולחן, הרחיקו מכם את הצלחת 

חג שמח ובריא!ועברו לשתייה חמה במקום. 

מאת: שירן טרקל בידרמן, דיאטנית קלינית ביחידה לתזונה ודיאטה במחוז

D המרדף בעקבות ויטמין
 .D ילדי ישראל שטופת השמש סובלים גם הם מחסר בויטמין

ד"ר מוטי חיימי הציג מחקר משותף עם חוקר קנדי בכנס העולמי 
לתזונה וגדילה שנערך בהולנד

במרכז  ילדים  ואונקולוגית  ילדים  ברפואת  מומחה   - חיימי  מוטי  ד”ר 
וגדילה שנערך  לבריאות הילד בארמון חיפה, הציג בכנס הבינלאומי לתזונה 
ריצ’רד  ד”ר   - קנדי  חוקר  עם  בשיתוף  שערך  מחקר  עבודת  באמסטרדם, 
ברחבי  לבגרות,  מהילדות   D ויטמין  חוסר  של  בנושא  עסק  המחקר  קרמר. 
בכתב  כמאמר  המחקר  התפרסם  בנוסף,  ישראל.  במדינת  ובמיוחד  העולם 
העת העולמי לרפואת ילדים.  בכנס החשוב לקחו חלק רופאי ילדים, תזונאים, 
לדון  העולם, במטרה  מכל  הילד שהגיעו  להתפתחות  ומומחים  נאונטולוגים 

באתגרים הקיימים בנושאי תזונה וגדילה והאינטראקציה ביניהם. 
 D בויטמין  מחסור  של  הקשר  הוצג  ושותפו  חיימי  ד”ר  שהציגו  בפוסטר 
)אוסטאופרוזיס(  העצם  הדלדלות  רק  ולא  נוספת  לתחלואה  במבוגרים 
הכוללים גם מחלות סרטן, סוכרת ומחלות אוטואימוניות(. יתר על כן, נמצא 
גם שהמחסור בו קיים בילדים וקשור במחלות שונות ובהשמנה, הן בילדים 
והן במבוגרים. החוקרים מדגישים כי מעניין למצוא שגם בארץ שטופת שמש, 
כמו ישראל, קיימת תופעה, של מחסור בויטמין. ככל הנראה, על רקע אורח 
החיים המודרני שבו ילדים ממעטים לשחק בחוץ וכן השימוש בתכשירים עם 

מקדמי הגנה גבוהים.
החוקרים מעודדים מתן תוספות של ויטמין D לאוכלסיות מיוחדות, כמו נשים 
מחלות  עם  )אנשים  גבוה  בסיכון  ולקבוצות  לתינוקות,  הנקה,  ובזמן  בהריון 
D(. החוקרים  ויטמין  בין היתר, גם הפרעה בספיגת  מעי או כבד שיש בהן, 
מעודדים גם קיומן של תכניות בינלאומיות להעשרת המזון בויטמין D לכלל 

האוכלוסייה, במיוחד במדינות שבהן ויטמין זה אינו זמין במזון.

תודה לרחל שמר
ההנהלה נפרדה מרחל שמר, סגנית מנהלת הסיעוד במחוז

 4 לאחר   - שמר  רחל  של  לגמלאות  יציאתה  עם  עתה  ידה,  בכף  העולם  כל 
הסיעוד,  בתחום  ניהול  ובתפקידי  כאחות  תפקידים  של  בשורה  עשורים, 

כשהאחרון בהם היה סגנית מנהלת 
תפקידה  במסגרת  במחוז.  הסיעוד 
כמו  חשובים  תחומים  רחל  ריכזה 
חירום, חיסוני  לשעת  הערכות 
הטיפולי  הרצף  איכות  השפעת, 
ועוד. לאות הוקרה ופרידה, העניקה 
לה פרופ’ מ”ק חן שפירא, מנהלת 
המרחב, גלובוס עם לוחית מזכרת. 

שיש  בכך  התנחמה  הנרגשת  רחל 
לילך  ד”ר  בתה  המשך,  דור  לה 
מוערכת  רופאה  היא  מאירי  שמר 

במכוני התפתחות הילד במחוז.

בריאות בצלחת חוקר נולד

האירה את עיניהן
העיניים  במח׳  הסעודית  הפעילות  את  הציגה  אילוז  חנה 

בלין לצוותי האחיות במחוש שו"ש

חנה אילוז, אחות אחראית במחלקת העיניים במרכז רפואי לין, הוזמנה 
שומרון,  שרון  במחוז  שנערך  יועצת  ברפואה  אחיות  בקורס  להדריך 
עיניים. הצוותים שם  ומחלות ברפואת  בנושא  היבטים סיעודיים בעיות 

התפעלו מהיקף העשייה המתבצע בלין, שאינו מוכר להן.
על כן, בקשו גם האחיות ממחלקות עיניים במחוז שו”ש להגיע ללין לבוא 

לביקור למודי  בלין, במטרה להטמיע את העשיה במקום עבודתן.
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