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קוראים
יקרים,

יציאתו לאור של המגזין השנתי של מרכז רפואי רבין היא הזדמנות 

תקופה  לאורך  במרכז  העשייה  של  וכוללת  רחבה  תמונה  להציג 

מגוון  כל  על  הציפור  ממעוף  ההתבוננות  לרגע,  העצירה  שנה.  של 

הפעילויות וההתפתחויות שהתרחשו במרכז רפואי רבין - חשובה לנו 

העושים במלאכה לא פחות מלאלו הנהנים מכך. זו הזדמנות לבחון 

לעצמנו  שהצבנו  ביעדים  עומדים  אנחנו  כיצד  לראות  עצמנו,  את 

ולהיות אף יותר ממוקדים ונחושים בהמשך.

כפי שתראו מעיון בגיליון, אחד הצירים המרכזיים בפעולתנו השנה 

המשאב  העצמת  למען  ורתימתן  חדשות  טכנולוגיות  שילוב  היה 

האנושי. במסגרת זו תקראו, בין השאר, על הפיכתו של רבין למרכז 

מוביל ברובוטיקה ניתוחית, על פריצות דרך בתחום ההשתלות ביניהן 

השתלת כבד בדומינו, ועל מכשיר MRI שני שנוסף למערך הדימות 

שלנו. 

גם המצוינות המחקרית ממשיכה להוביל ביעדיו של בית החולים. 

לצורך כך אנחנו יוצרים התקשרויות עם שותפים אקדמיים, כדוגמת 

לקרוא  תוכלו  עליה  שאף  אילן  בר  אוניברסיטת  עם  ההתקשרות 

בגיליון זה.

החניון  ייפתח  זו  שנה  סוף  עד  כי  לכם  לבשר  שמח  אני  לבסוף, 

החדש מתחת למיון ובסוף 2013 יחל לפעול חדר המיון החדש. זהו 

נדבך חשוב מאוד בהגשמת חזונו של מרכז רפואי רבין  ללא ספק 

ליצור סביבת עבודה מתקדמת שבה יוכל הצוות להעניק למטופלים 

את מיטב השירות הרפואי. 

אני מאחל לכולכם קריאה נעימה ובריאות טובה.

שלכם, 
ד"ר ערן הלפרן

הטור הפותח
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לא רק במטוס...
שירות חדש: מסך מולטימדיה אישי

לצד מיטת המאושפז  

במרבית  הותקנו  ומידע  בידור  מערכות  עם  חדישים  מגע  מסכי 
מחלקות האשפוז בבילינסון. מערכת המולטימדיה החדשה מאפשרת 
למאושפזים להנעים את זמנם בבית החולים בצפייה במספר רב של 
במגוון  ואפילו  באינטרנט  בגלישה  לרדיו,  בהאזנה  טלוויזיה,  ערוצי 
משחקים! כמו כן, ניתן לצפות בסרטוני הדרכה ולקבל מידע המוצג 
בשפות שונות. מסכי המולטימדיה יוצבו בהדרגה בכל מחלקות ביה"ח. 

הצפייה במידע הרפואי ללא תשלום. יתר השירותים בתשלום.
טלפון להזמנות: 03-9213863

השכמה נעימה
היולדות מתחילות את הבוקר מוקדם. עכשיו מגישים 

להן היישר למיטה מאפה טרי וספל משקה חם, עד 
שתגיע ארוחת הבוקר

יומה של יולדת בבי"ח לנשים מתחיל מוקדם מאוד, בסביבות השעה 
חמש בבוקר, כשהיא משקימה להאכיל את תינוקה, וזאת לפעמים 
גם  מוקדמת,  בוקר  בשעת  פעמים.  מספר  הניקה  שבו  לילה  אחרי 
התיאבון והחשק של האמא לכוס קפה ומשהו קטן לאכול מתעורר, 

אך מה עושים כשארוחת הבוקר מוגשת מאוחר יותר?
בביה"ח יצא לדרך שירות "קפה ומאפה", במסגרתו מוגש 
הבוקר,  ארוחת  טרם  תשלום,  ללא  ליולדות 
משקה חם ומאפה טרי עד למיטה! 
יולדת  לכל  מוצע  בוקר  בכל 
מבחר של משקאות - קפה, תה 
שמרים  מאפי  ולצידם  שוקו,  או 
חמים שיצאו זה עתה מהתנור. 
מרים לוי, מנהלת מערך המזון 
בבילינסון, אומרת שהתגובות 
מחכות  והיולדות  מצוינות 

בשקיקה לפינוק של הבוקר.

מתאים לך לרזות
מרפאה לניתוחי קיצור קיבה - פתרון מותאם אישית 

להשמנת יתר

בעוד השמנת יתר חולנית היא תופעה המתרחבת והולכת בישראל 
והמשותפת לאנשים רבים, הפתרון הניתוחי חייב להיות מותאם אישית 
לכל מנותח. על בסיס תפיסה זו נפתחה בבילינסון מרפאה לכירורגיה 
בריאטרית לניתוחי קיצור קיבה, שבה מתאימים למטופל את שיטת 
הניתוח המתאימה לו. אומר ד"ר אנדרי קידר, מקים ומנהל המרפאה: 
"יש במרפאה קשת מיומנויות רחבה למגוון גדול של ניתוחים, ולכן 
אנחנו יכולים להתאים ברמת דיוק מירבית את סוג הניתוח למטופל, 
על פי צרכיו ומצבו הבריאותי, תוך הפחתת תופעות הלוואי הצפויות. 

זהו יתרון גדול הממקסם את סיכויי ההצלחה לטווח ארוך". 
ההחלטה על הניתוח, המבוצע במחלקה כירורגית ב', וסוגו נעשית 
תוך שיתוף פעולה בין צוות רב-תחומי ייעודי, הכולל כירורג, דיאטנית 
ופסיכולוגית. יש להבין שהניתוח הבריאטרי הוא רק שלב בתהליך 
על  המבוססת  מנותח  לכל  פרטנית  עבודה  תוכנית  שכולל  כוללני, 
הערכת מצבו הרפואי, הרגלי החיים, הרגלי האכילה, רמת המשמעת 
העצמית שלו ויכולתו להתמודד עם השפעות הניתוח על כל תחומי 
החיים. התהליך מתחיל באבחון יסודי על ידי אנשי הצוות, וממשיך 
בליווי המטופל בתקופה הטרום-ניתוחית דרך הניתוח ולאחריו. עוד 
תמיכה  וקבוצות  הניתוח  לקראת  הכנה  סדנאות  המרפאה  מקיימת 

לאחריו. 

סוגי הניתוחים הבריאטריים המבוצעים בבילינסון הם: 
של  העליון  חלקה  סביב  מתכווננת  טבעת  בטבעת: •  קיבה  הצרת 

הקיבה יוצרת קיבה עם שני מדורים )כמו שעון חול(.
שרוול קיבה: • יוצרים קיבה ארוכה וצרה בצורת שרוול בגודל של 
כ- 100-50 סמ"ק, ובכך מגבילים את כמות האוכל לחמישית מנפח 

ארוחה רגילה. 
אותו  קטן  קיבה  כיס  ויוצרים  הקיבה  את  מחלקים  קיבה:  • מעקף 

מחברים ישירות למעי הדק. 
מעקף תריסריון: • ניתוח זה, הנחשב הרדיקלי מבין הניתוחים, כולל 
הפחתה של נפח הקיבה וכן מעקף של מרבית המעי הדק, הגורמים 
לאובדן משקל ע"י הפחתת ספיגה של קלוריות במעי הדק. ניתוח 
בשימור  ומלווה  ביותר במשקל,  להפחתה המשמעותית  גורם  זה 

מירבי של התוצאה לזמן ארוך.
טלפון: 03-9376666/421
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חייהם  להמשך  קריטי  נושא  היא  הפוריות 
של חולי סרטן צעירים, נשים וגברים כאחד. 
מרפאה  לפתיחת  שהביאה  היא  זו  תובנה 
זו,  בסוגיה  דוידוף המתמחה  במרכז  חדשה 
כמו גם בהיבטים רלוונטיים אחרים לאיכות 
וחסרים  מיני  תפקוד   - המטופל  של  חייו 
הורמונליים. ד"ר אירית בן אהרון, אונקולוגית 
המתמחה גם בפוריות, היא 
מנהלת המרפאה החדשה, 
הפועלת בשיתוף היחידה 
חוץ  והפריה  לפוריות 
האורולוגי  האגף  גופית, 
לרפואת  שניידר  ומרכז 
"הנושא  מסבירה:  ילדים, 
הפוריות  שימור  של 
להשאיר  מכדי  חשוב 
הסבר  למילות  אותו 
קצרות לפני הטיפול מפי 
המחלה.  מנהל  האונקולוג 
שהמטופלת  מאוד  חשוב 
תמונה  יקבלו  המטופל,  או 
רחבה מאוד על הנזק האפשרי 

לשמר  המעשיות  הדרכים  ועל  לפוריותם 
אין  המחלה  את  שמנהל  לאונקולוג  אותה. 
הידע  את  לא  וגם  הדרוש  הזמן  את  תמיד 
אך  מכוונים  אנחנו  ואילו  הפוריות,  בתחום 

ורק לנושא זה", אומרת ד"ר בן אהרון. 
"השילוב של אונקולוגיה ופריון הוא היתרון 
הגדול שלנו. גינקולוגים מתמצאים בפוריות, 
כאן  שדרוש  מה  אך   - בסרטן  אונקולוגים 
מציעה  זה  ואת  שניהם,  של  השילוב  הוא 

המרפאה". 
רווקה  חולה  על  מספרת  אהרון  בן  ד"ר   
בהתחלה  שסירבה  ה-30,  שנות  בתחילת 
איפשר  לא  מהמחלה  ההלם  בעניין.  לדון 
ילדים  על  במחשבה  אנרגיות  להשקיע  לה 
את  עצמו  על  נטל  המרפאה  צוות  בעתיד. 
וסייע  הסיכונים,  את  לה  להסביר  המשימה 
לה בכל המסלול הלא פשוט לביצוע טיפולי 
לאחר  האונקולוגי.  הטיפול  לפני  פוריות 
ששחלותיה  הסתבר  אכן  הכימותרפיה 
למרבה  אך  לתפקד,  חדלו  המטופלת  של 
לה  הממתינים  עוברים  עשרה  יש  המזל 
שטמר,  סלומון  ד"ר  תרצה.  אם  במקפיא, 

ומנהל  האונקולוגי  המכון  מנהל  ומ"מ  סגן 
שמוביל  דוידוף  מרכז  של  המחקר  יחידת 
ייחודיות  "מרפאות  המרפאה:  פרויקט  את 
בדוידוף,  המרפאה  כדוגמת  אונקולוגיות, 
פועלות  כבר  ובמיניות,  בפוריות  העוסקות 
צעד  זהו  הברית.  בארצות  סרטן  במרכזי 
הסרטן  עם  בהתמודדות  ומשמעותי  נוסף 
בגישה כוללנית, המצליחה לא רק לגבור על 
המחלה אלא לאפשר לחולה לחזור לחיים 

תקינים ולמצות אותם בכל מובן". 
הטיפולים לשימור פוריות המוצעים לחולים 
במסגרת המרפאה מגוונים וכוללים: שימור 
לא  ביציות  שימור  ביציות,  שימור  עוברים, 
בשלות, שימור מקטעי שחלה, שימור זרע, 
בקרוב יתאפשר גם שימור מקטעי אשך וגם 
טיפול בתסמיני גיל המעבר שעשויים לפקוד 
הכימותרפי  מהטיפול  כתוצאה  צעירות 
וכן  בגוף,  ההורמונלי  האיזון  על  המשפיע 
בבעיות תפקוד מיני אצל גברים ונשים. אל 
המרפאה מגיעים החולים בהפניית האונקולוג 

המטפל או על פי בקשת המטופלים.
טלפון: 03-9378004

מקימים משפחה למרות הסרטן
בבילינסון נפתחה מרפאה אונקולוגית רב-מקצועית לשימור פוריות בחולים צעירים

החלמה בדרך הכושר
חדר כושר לחולי סרטן ופעילות גופנית מונחית בזמן ההמתנה לרופא 

בהתמודדות  לסייע  יכולים  כושר  ופיתוח  גופנית  פעילות 
במכון  מוצעים  זו  תפיסה  סמך  על  בסרטן.  המאבק  עם 
לפיזיותרפיה בבילינסון 2 שירותים המיועדים לחולי סרטן: 

חדר כושר גופני ייעודי לחולי סרטן • 

פעילות גופנית מונחית בזמן ההמתנה לרופא • 

אומרת נירה כהן צוברי, מנהלת המכון לפיזיותרפיה בבילינסון: 
"בפעילות גופנית גלומים יתרונות רבים התורמים לשיקום 
ולשיפור איכות החיים: עלייה ביכולת ביצוע מאמץ, הפחתת 
החולשה והעייפות, ירידה בתחושת הבחילות, שיפור במצב 

הרוח ובדימוי הגוף". 
לשתי  אימון  מסלולי  מוצעים  הכושר  חדר  במסגרת 

קבוצות: חולים במחלות המטואונקולוגיות )גידולי מערכת 
לצרכים הספציפיים של  וחולות סרטן שד, בהתאם  הדם( 

כל קבוצה. 
השירות של פעילות גופנית בזמן ההמתנה לרופא החל 
מתסכלת,  לפעמים  להיות  עשויה  שההמתנה  הבנה  מתוך 
בוודאי לחולה אונקולוגי שהשהות במערכת הרפואית היא 

חלק מהשגרה שלו. 
הפרויקט  במסגרת  תשלום  ללא  מתקיימת  הפעילות 
בסרטן  למלחמה  האגודה  במימון  חיים"  לאיכות  "צעדים 

ובהובלת ד"ר נעמה קונסטנטיני. 

"גינקולוגים מתמצאים בפוריות, אונקולוגים 
בסרטן - אך מה שדרוש כאן הוא השילוב 

של שניהם, ואת זה מציעה המרפאה"
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השרון - משהו חדש מתחיל עכשיו
בית חולים השרון משנה ייעוד: בתוך חמש שנים יהפוך לבית חולים לניתוחים אמבולטוריים אלקטיביים

משתי  אחת  המהווה  השרון,  חולים  בית 
הזרועות של מרכז רפואי רבין, עומד לעבור 
שינוי מהותי, וזאת במסגרת תוכניות הבינוי 

והשינוי הנרחבות המתבצעות במרכז.
הקמתו של המיון החדש בבילינסון ומעליו 
את  לשנות  יאפשרו  חדיש,  אשפוז  מגדל 
ייעודו של השרון ולהפוך אותו לבית חולים 
ייעודי לניתוחים אמבולטוריים אלקטיביים. 
בתהליך הדרגתי המתוכנן לחמש שנים, אז 
יסתיים מהלך הבינוי בבילינסון, בשרון ייבנו 
שמונה חדרי ניתוח חדישים, ותיפתח מחלקת 
אשפוז אחת ייעודית לכל המנותחים. המיון 
ומחלקות האשפוז הוותיקות ייסגרו בהדרגה 
השרון  החדש.  למגדל  יופנו  והמאושפזים 
לניתוחים  רפואי  למרכז  למעשה  יהפוך 
כיום,  הקיימים  הפרטיים  למרכזים  בדומה 
לקבל  הציבורי  במגזר  למטופלים  ויאפשר 

שירות ניתוחי ברמה פרטית.
של  החדש  מנהלו  גרוזמן,  קרלוס  ד"ר 

להוליך את השינוי, מסביר:  השרון, שנבחר 
סוגי  כל  את  אליו  יקלוט  החולים  "בית 
הנו  שהניתוח  תנאים:  שני  תחת  הניתוחים, 
אמבולטורי אלקטיבי )ניתוח מתוכנן מראש 
שאינו דחוף(, וקצר אשפוז. בית החולים לא 
יעזר  הצורך  ובמקרה  שבוע,  בסופי  יפעל 
ברשימת  בילינסון".  של  האשפוז  בשירותי 
הניתוחים העונה לקריטריונים אלו נמצאים 
ערמונית,  בקע,  הניתוחים:  סוגי  מרבית 
אף-אוזן- יד,  כף  אורתופדיה,  פלסטיקה, 

של  נוסף  גדול  ומגוון  קטרקט  ניתוחי  גרון, 
ניתוחים. המנותחים ייהנו ממיטב המנתחים 

של מרכז רפואי רבין.
ד"ר גרוזמן: "מטרת התוכנית הנוכחית היא 
ניתוחי  מערך  המטופלים  לרשות  להעמיד 
יוקרתי, המצויד בחדרי הניתוח המשוכללים 
ועומד  מודרנית,  אשפוז  ובמחלקת  ביותר 
המרכזים  של  ביותר  הגבוהים  בסטנדרטים 

הניתוחיים הפרטיים".

החולים  בית  בחיזוק  מתחיל  הבינוי 
לרעידות אדמה, על ידי תוספת ארבע רגלי 
ייבנו  בהמשך  הגג.  וחיזוק  ענקיות  חיזוק 
התאוששות  חדר  עם  ניתוח,  חדרי  שמונה 
לעשרים מיטות, חדרי קבלה ואזורי המתנה. 
למגדל  המחלקות  יתפנו  כאשר  בהמשך, 
החדש בבילינסון, תיבנה מחלקה אשפוזית 
בקומה  מיטות.   40 בת  וחדישה  מרווחת 
התחתונה תרוכז כל פעילות העיניים, כולל 

זו של מרכז הכללית ברוטשילד.
מחלקות הדיאליזה, גסטרו, ארתרוסקופיה 
ומערך הדימות יישארו, ואליהם תצטרף גם 

מרפאת כאב גדולה חדשה.
מכבר  לא  נכנס  כאמור  אשר  גרוזמן  ד"ר 
גם  שכולל  האתגר,  לגודל  מודע  לתפקידו, 
צוותיהן  על  שלמות  מחלקות  של  מעבר 
לבילינסון, אולם הוא נלהב למשימה ובטוח 
הצד  על  לבצעה  החולים  בית  של  בכוחו 

הטוב ביותר.

הדמייה של המבנה החדש בבי"ח השרון
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זמני הבדיקה 
מתקצרים

ערכות בדיקה חדשות במעבדה למיקרוביולוגיה 
בבילינסון מספקות אבחנה מהירה ומדויקת של 

דלקות ריאה ומחלות מין

זמירה  פרופ'  של  בראשותה  בבילינסון,  למיקרוביולוגיה  במעבדה 
ומדויק  לזיהוי מהיר  הוכנסו לאחרונה שתי ערכות חדישות  סמרה, 
של שתי קבוצות חיידקים גורמי מחלה. המשותף לחיידקים אלה הוא 
הקושי בגידולם בתרבית, עקב דרישות תזונתיות מיוחדות וקצב גידול 
איטי )של החיידקים( שלעיתים נמשך שבועות ומעכב מתן אבחנה. 
בערכה הראשונה נבדקים באותה דגימה, בו זמנית, ארבעה חיידקים 

בו- נבדקים  השנייה  בערכה  ריאה.  לדלקות  הגורמים 
זמנית שישה חיידקים: קלמידיה, גונוריאה, טריכומונס 

ושלושה סוגי מיקופלסמה, הגורמים לדלקות בדרכי 
ניתן  זו  סיבוכים. בערכה  למגוון  כך  ובעקבות  המין 

לבצע את הבדיקה גם מדגימת שתן, ובכך לחסוך 
לקיחת דגימה מדרכי המין. 

לדברי פרופ' סמרה, השיפור בשיטות החדשות 
תוך  ומהירה  מדויקת  אבחנה  לרופא  מספק 

יומיים למספר חיידקים רלוונטיים 
מאפשר  מחלה,  לאותה 

וממוקד  מוקדם  טיפול 
ככל האפשר ומקל מאוד 

על החולים.

הקפאת ביציות -
חיסכון לעתיד

שינוי בנוהלי משרד הבריאות מאפשר הקפאת ביציות 
גם מסיבות שאינן רפואיות

לבחור  לנשים  המאפשר  נוהל  הבריאות  משרד  הוציא  לאחרונה 
בהקפאת ביציות לצורך הפריה עתידית - גם מסיבות שאינן רפואיות. 
לאפשר  כה  עד  שיועדה  חדישה  טכנולוגיה  הינה  ביציות  הקפאת 
שימור ביציות לנשים העומדות בפני חשש לפגיעה בפוריותן בשל 
מחלה או טיפולים כימותרפיים. עכשיו, כאמור, נפתחת האפשרות גם 
בפני נשים שמבקשות לדחות את החלטתן ללדת, אם בשל היעדר בן 

זוג, קריירה או כל שיקול לא רפואי אחר. 
לפוריות  היחידה  מנהל  בני פיש,  פרופ'  מסביר  העיקרית,  הסיבה 
והפריה חוץ-גופית בבי"ח לנשים בבילינסון, היא ההתקדמות העצומה 
שהושגה בתחום של הקפאת ביציות. "ביצית היא התא הגדול ביותר 
הקיים בטבע, ועד כה היה קושי גדול בשימורה בהקפאה", אומר פרופ' 
פיש, "לעומת עוברים, שאותם אנו מקפיאים ומפשירים בהצלחה מאז 
עשרות  מזה  זרע  בבנקי  בהקפאה  הנשמרות  זרע  דגימות  או   1983
שנים. בנוסף, בניגוד לזירעונים, הנוצרים בסדר גודל של מיליוני תאים, 
אנחנו מקבלים בכל הליך של שאיבה רק ביציות ספורות, ולכן מראש 
סיכויי ההצלחה נמוכים יותר. בטכנולוגיית ההקפאה החדשה, שיעורי 
השרידות של הביצית הם מעל 90%, ונאספו כבר נתונים מחקריים 
מיוחדות  בעיות  יוצרת  אינה  הזאת  ההקפאה  ששיטת  המעידים 

בהמשך".
יחד עם זאת, מזכיר פרופ' פיש כי הקפאת ביציות כרוכה בתהליך 
של טיפול הורמונלי לאורך זמן, ולאחר מכן שאיבת ביציות המתבצעת 
בדרך  הראשון  השלב  רק  היא  הביצית  הקפאת  כן,  כמו  בהרדמה. 
להולדה - לאחר הפשרתה צריך למצוא זרע מתאים, לבצע הפריה 
חוץ גופית והשרשה ברחם. בכל אחד משלבים אלו, ההצלחה אינה 

ודאית כלל ועיקר.
בנוהל החדש כלולות נשים בגילאים 41-30, הוא מוגבל לעד ארבעה 
מחזורי טיפול או מקסימום 20 ביציות מוקפאות. הטיפול אינו ממומן 

במסגרת סל הבריאות וכרוך בתשלום. 

ליצן גדול שלי
חיים שניידר, מהנדס חלל בגמלאות, בחר בליצנות 

רפואית כקריירה שנייה. בבית חולים השרון הוא 
משמח את החולים המבוגרים. גם להם מגיע 

לצחוק

את הרעיון להפוך לליצן רפואי כשיהיה בגמלאות קיבל 
חיים שניידר מאוטובוס. תוך כדי נהיגה ראה שלט פרסום 

ללמוד  לבוא  הקורא  לפניו,  שהיה  אוטובוס  על  שהוצב 
ליצנות רפואית. "החלטתי לעשות את זה", הוא אומר, "אני 

הרי יוצא לגמלאות ומחפש עיסוק שלא רק ימלא לי את הזמן אלא 
גם ייתן לי סיפוק ויעזור לאנשים שזקוקים לכך".

יומצא מיד(  כזה,  )אם אין פועל  מְלַייצֵן  זו טעות, חיים  אין  ואכן, 
בשרון, למאושפזים בוגרים, לא לילדים. מאז שהתחיל לבקר באופן 
סדיר במחלקות אורתופדית וכירורגית א' בשרון, הוא מביא לחולים 
את  מגוון  הוא  וצחוקים.  אופטימיות  שמחה,  של  רוח  משב  שם 
פעילותו - לעיתים הוא מכנס קבוצת חולים בשטח ציבורי כלשהו 
ונותן הופעה קצרה, לעיתים יביא את "הקסם האישי" שלו עד למיטת 

החולה ויספר לו בדיחות, יעשה קסמים או יחלק בלונים. 
מאחורי חיים קריירה מקצועית מרתקת בתעשיית החלל בנאס"א. 
הוא היה שותף בנחיתת האדם הראשונה על הירח, ואפילו לחץ את 
ידו של ניל ארמסטרונג, האסטרונאוט הראשון שנחת על הירח, מספר 
ימים לפני השיגור. לאחר עלייתו ארצה בשנות ה-70, בנה לעצמו חיים 
אישיים ומקצועיים מספקים בארץ. עכשיו הוא בפרק ג', ומרגיש שוב 
סיפוק ומיצוי. חיים אומר שיש הסבר מדעי לנחיצות הליצן: "הצחוק 
משחרר אנדורפינים המשכיחים את הכאב". אבל ברור לכל שהמדע 

הוא לא עיקר הסיפור. העיקר הוא הלב החם והרצון לתת ולחבק.
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צנתור הוא עניין מורכב מאוד. ביצועו דורש ציוד משוכלל ומיומנות 
- מאוד לא פשוט. או, כפי שאומר  ולהסביר אותו למטופל  גבוהה, 
פרופ' רן קורנובסקי, מנהל מכון הצנתורים, נדרשת לכך "אקרובטיקה 
המצנתרים  של  לעזרתם  נחלצת  ההסבר  למשימת  מילים".  של 
אפליקציה חדשה על ה-IPAD. האפליקציה פותחה ביוזמתם של פרופ' 
במערך  הצנתורים  מכון  עבור  במיוחד  יפאת לביא  וד"ר  קורנובסקי 
לקרדיולוגיה ובשיתוף חברת "מקסאן" האמריקאית שמרכז הפיתוח 
שלה נמצא בתל אביב. הטכנולוגיה החדשה מאפשרת למצנתר להציג 
למטופל ולמשפחתו, על מסך ה-IPAD, את כל ההליך הרפואי שעבר 
על כל פרטיו ובתוך זמן קצר לאחר שהתבצעה הפעולה. כל המידע 
הנוצר במהלך כל שלבי הצנתור - ניטור, מדידת לחצים, הזרקת חומר 
בלון  באמצעות  הרחבה  אם  הטיפולית,  ההתערבות  ובהמשך  ניגוד, 
ומתורגם  נאסף   - בצנתר  מסתם  השתלת  או  תומכן  השתלת  ואם 
ובבהירות  רבה  בחדות  המוצג  חזותי  למידע  האפליקציה  ידי  על 
את  ולמשפחתו  למצונתר  להציג  יכול  המצנתר   .IPAD-ה מסך  על 
"השיח עם המטופל", אומר פרופ'  זמן קצר לאחר הצנתור.  המידע 

אין  לענייני.  "הופך  קורנובסקי, 
צורך להשתמש בתיאורים 

והמטופל  מופשטים 
טוב  להבין  מסוגל 

יותר את מהות הפעולה 
האפליקציה  בגופו".  שבוצעה 

ממצאי  למטופל  להציג  מאפשרת  גם 
לפני  שנערכה  )אולטרסאונד(  לב  אקו  בדיקת 

או לאחר הצנתור.
חדש  עידן  מבשרת  זו  ראשונה  שסנונית  צופה  קורנובסקי  פרופ' 
של שיח עם המטופלים. "אנו עדים כבר כיום להתרחבות אפשרויות 
הדימות על גבי טאבלטים כגון IPAD בתחומים נוספים כמו: רנטגן 

כללי, CT ,MRI וכד'".

צנתור? עכשיו הכל ברור
IPAD-המטופל ומשפחתו מוזמנים לצפות בצנתור על גבי מסך ה

חליפת תזונה אישית 
פתרונות תזונתיים מצילי חיים

החולים  במרבית  הטיפול  את  מרכזת  בבילינסון  התזונה  מרפאת 
בארץ הסובלים מבעיות תזונתיות יוצאות דופן שאין להן פתרון כללי. 
מדובר בבעיות קריטיות כמו הפרעות בספיגה של דרכי העיכול, מעי 
והתכווצויות  הפרעות  רחבים,  ניתוחים  בעקבות  מאוד  שהתקצר 
זינגר,  פייר  פרופ'  כרוני.  ותת-משקל  העיכול  בדרכי  חסימות  במעי, 
מנהל היחידה לטיפול נמרץ כללי בבילינסון, המנהל גם את המכון 
בעיות שהן  "אלו  אומר:  פועלת המרפאה,  לחקר התזונה במסגרתו 
היו  אלו  חולים  מתאים,  תזונתי  פתרון  ללא  ומוות.  חיים  של  עניין 
מתים". במרפאה "תופרים" לכל חולה את התזונה המתאימה. בדרך 
ימוקם  איפה  מחליטים  במרפאה  הווריד.  דרך  בהזנה  מדובר  כלל 
הצנתר, איך יוחדר המזון ומה יהיה הרכבו. את נוסחת ההרכב התזונתי 
שתתאים למטופל, שולחים מהמרפאה אל יצרן התמיסה, והוא מספק 

למטופל את הכמויות הנדרשות.
האחות  את  גם  הכולל  צוות  פועל  הרב-מקצועית   במרפאה 
מייעצים  רופאים  וכן  ענבר  רונית  הדיאטנית  תהילה,  מרים  ד"ר 
למטופלים.  וליווי  תמיכה  גם  מעניק  הצוות  מגסטרואנטרולוגיה. 
מיוחדים,  תזונה  לפתרונות  הנזקקים  חולים  כ-150  בארץ  קיימים 
מרביתם מטופלים במרפאה בבילינסון. הניסיון הייחודי של המרפאה 

הופך אותה למקום ללימוד ולהשתלמות בתחום.
בעיות תזונתיות מסוג זה יכולות להופיע אחרי ניתוחים קשים או 
להיות חלק בלתי נפרד ממחלה כרונית. הן אינן נחלת מבוגרים מאוד 
או חולים סיעודיים. אומר פרופ' זינגר: "ניתן לפגוש מטופלים שלנו בכל 
מקום, מבלי לדעת כלל שבעצם הם ניזונים מצנתר בגופם". למשל, 
במעיים,  ספיגה  אי  בעיית  עם  צעירה  שנים  זה  מטופלת  במרפאה 
שאינה מאפשרת לה לעכל כלל אוכל מוצק. התזונה המסופקת לה 
על ידי המרפאה מאפשרת לה לקיים חיים תקינים, ולאחרונה סיימה 

את שירותה הצבאי.
טלפון: 03-9376521

שחקני נבחרת ישראל בכדורסל ביניהם עומרי כספי - שחקן 
סקר  במכון  נבדקו  קוז'יקרו,  ועידו  הלפרין  יותם   ,NBA-ה
מנהלים FIRST CLASS - בבילינסון לקראת פתיחת ההכנות 
למוקדמות אליפות אירופה, זאת במסגרת שיתוף פעולה בו 

בית החולים נותן מעטפת רפואית לקבוצה.
מנהל מרכז רפואי רבין ד"ר ערן הלפרן: "אנחנו גאים שבית 

החולים המוביל במדינה מטפל בשחקני נבחרת ישראל".

מימין: ד"ר ערן הלפרן ושחקן הנבחרת יותם הלפרין
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הרפואה שלו
והרפואה שלה

פתיחת המרכז לחקר רפואה מגדרית ברבין מבססת 
את מעמדו המוביל של בית החולים בתחום מחקר 

חשוב זה

הכריז  מגדרית,  רפואה  בנושא  בבילינסון  שהתקיים  האחרון  בכנס 
מנהל המרכז הרפואי ד"ר ערן הלפרן על הקמתו של המרכז לחקר 
רפואה מגדרית בבית החולים. אחד מתפקידיו של המרכז החדש הוא 
לקיים קשרי עבודה ושיתוף פעולה עם מרכזים דומים בעולם בתחום 
בתחום  מחקרים  בייזום  המרכז  יעסוק  כן,  כמו  המגדרית.  הרפואה 

ובהצעת מלגות לחוקרים צעירים.
מ-3  פחות  ובמשך  כה  עד  פורסמו  לבדו  לנשים  החולים  "בבית 
שנים, 11 מאמרים מדעיים בנושא המגדר, כמו כן מתבצעת פעילות 
מחקרית ענפה בקרדיולוגיה, בגסטרואנטרולוגיה ובתחומים אחרים. 
קיימת חשיבות רבה למיפוי כל העבודה הנעשית, לתיאום וליצירת 
תשתית משותפת שתגביר את האפקטיביות של הפעילות", מדגיש 
הישראלית  החברה  ויו"ר  החדש  המרכז  מנהל  גלזרמן,  מרק  פרופ' 

והבינלאומית לרפואה מגדרית.
האחרונות  בשנים  הנמצא  מחקר  תחום  הינה  מגדרית  רפואה 
התעלמותה  את  "לתקן"  מטרתו  כאשר  מואצת,  בהתפתחות 
המתמשכת של הרפואה מההבדלים הפיזיולוגיים והפתו-פיזיולוגיים 
הקיימים בין גברים ונשים, ולספק לרפואה המודרנית נתונים שיאפשרו 
לה להתחשב בהבדלים קריטיים אלו לצורך קביעת הטיפול הרפואי. 
בשנים האחרונות התבצעו שינויים מהותיים בהליכי האבחון והטיפול 
של  גילויים  בסיס  על  הקרדיולוגיה,  בתחום  גברים  לעומת  בנשים 

הרפואה המגדרית. 
פרופ' גלזרמן, בעבר מנהל בית החולים לנשים, הוא מחלוצי התחום 
בארץ. הוא הוביל את בית החולים להקמת קבוצת העניין הראשונה 
בנושא, במסגרתה הוקמה החברה הישראלית לרפואה מגדרית. בשנה 
שעברה אף העניק מרכז רפואי רבין ארבע מלגות מחקר בסך $20,000 
כל אחת למחקר בנושא. מרכז המחקר יעניק ביסוס נוסף למעמדו 

של מרכז רפואי רבין כמוביל בקידום הרפואה המגדרית בישראל.

מובילים במחקר
תל-אביב  באוניברסיטת  לרפואה  הפקולטה  מקיימת  שנה  בכל 
חולים  בבתי  המתבצעים  מחקרים  להצגת  במה  הנותן  מחקר  יריד 
על  בילינסון  חולים  לבית  פרס  הוענק  לפקולטה. השנה  המסונפים 
הצגת מספר המחקרים הגדול ביותר ביחס למספר החוקרים בעלי 
מרכז  מנהל  ומ"מ  משנה  בעז תדמור  ד"ר  בפקולטה.  אקדמי  מינוי 
רפואי רבין ויו"ר רשות המחקר: "זו הפעם הראשונה שאנו מקבלים 
פרס זה ומשמעותו שקיימת פעילות ערה ומתפתחת של מחקר קליני 
ובסיסי בבית החולים בכל אגפיו, המתחרה בהצלחה במחקר שקיים 

בבתי חולים גדולים אחרים של הפקולטה".

עוצרים את הדלקת בזמן
המכון לגסטרואנטרולוגיה ערך כנס בינלאומי בנושא 

דלקות כרוניות שהופכות לגידולים

ראשון  בינלאומי  כנס  קיים  ברבין  לגסטרואנטרולוגיה  המערך 
מסוגו בנושא דלקת וסרטן בהשתתפות מומחים מהארץ ומהעולם. 
רבת  כרונית  דלקת  ממצבי  המעבר  היו  בכינוס  שעלו  הסוגיות  בין 
הגס  כבד לאחר הפטיטיס, סרטן המעי  דוגמת סרטן  שנים לסרטן 
לאחר קוליטיס, סרטן לבלב לאחר פנקראטיטיס ועוד. כמו כן נדונו 

התהליכים הביולוגים הבסיסיים הגורמים לכך. 
פרופ' ירון ניב, מנהל המערך לגסטרואנטרולוגיה ברבין, שיזם את 
כרונית  ניכר ממחלות הסרטן הוא בדלקת  "מקורן של חלק  הכנס: 
בעיקר  השניים,  בין  בקשר  לדיון  חשיבות  קיימת  ולכן  ממושכת 

בהיבטים של התערבות מוקדמת ומניעה".
בריאות  שירותי  ובתמיכת  רבין  רפואי  מרכז  ביוזמת  נערך  הכנס 

כללית, אוניברסיטת ת"א והאגודה למלחמה בסרטן.

חוקרים ביחד
קרן מחקר משותפת למרכז רפואי רבין ואוניברסיטת 

בר-אילן

הנהלות אוניברסיטת בר-אילן ומרכז רפואי רבין סיכמו לאחרונה על 
שיתוף פעולה מחקרי בין המוסדות באמצעות הקמת קרן משותפת 

בהיקף של 200,000 דולר לשנת 2012.
סומנו מספר  המוסדות,  שני  נציגי  של  הדדיים  ביקורים  בעקבות 
כיוונים אפשריים לשיתוף פעולה. ד"ר בעז תדמור, משנה ומ"מ מנהל 
מרכז רפואי רבין ויו"ר רשות המחקר: "במסגרת הקרן מוענקות שבע 
מלגות בשווי 30,000 דולר כל אחת לעבודות מחקר בתחומים שונים". 
פרופ' בנימין ארנברג, סגן נשיא בר אילן למחקר, פגש אף הוא חוקרים 

בבית החולים ושמע על פרויקטים עתידיים.
הקרן הושקה במעמד ד"ר ערן הלפרן, מנהל המרכז הרפואי, ופרופ' 

משה קוה, נשיא האוניברסיטה. 

מעודדים מחקר בסיעוד
מרכז רפואי רבין יוזם גיוס כספים לטובת מחקר 

בתחום הסיעוד

הרפואי,  במרכז  המחקר  קידום  של  רבין  הנהלת  מדיניות  במסגרת 
גובש מודל ארגוני ייחודי לתמיכה כלכלית במחקרים בתחום הסיעוד 

שיבוצעו על ידי אחים ואחיות במרכז הרפואי. 
קרן קיסריה וקרן המחקר של המרכז הרפואי חברו יחד לצורך גיוס 

כספים לנושא. 
בשנת 2011 יצא קול קורא להגשת הצעות מחקר וועדה ייעודית 
גיבשה קריטריונים לקבלת מלגות למחקר. חמש הצעות מחקר זכו 
לטובת מחקר שיתבצע במהלך  כל אחת במענק של 11,000 ש"ח, 
2012. יוזמה זו לקידום מחקר בסיעוד היא חלוצה וייחודית במערך 

בתי החולים של הכללית בפרט ובבתי החולים בארץ בכלל. 
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השימוש ברובוט בניתוחים כבר מיושם במחלקות רבות בבילינסון - המרכז לרובוטיקה 
ניתוחית. המנתח האנושי מיותר? להיפך. הרובוט הוא כלי בידי המנתח, המעצים ומדגיש 

את יכולותיו

והיא תנתח!
רובוטיקה

המדע-נ הפנטזיה  אם  רובוט?  באמצעות  יתוח 

בדיונית שלכם נכנסת לפעולה, אולי אתם רואים 

לנגד עיניכם רובוט דמוי אדם, כולו עשוי זרועות 

בהליכה  ניתוח  לחדר  נכנס  משוכללים,  ומפרקים 

ובלחיצת  רדום,  השוכב  למנותח  ניגש  מכנית, 

כפתור מתחיל להפעיל את הזרועות ולחתוך. 

בכלל  נמצא  ודם  בשר  המנתח  כאשר  וזאת 

בקפיטריה...  קפה  שותה  אולי  אחר,  במקום 

טוב, כדאי לעצור כאן. 

הרובוטיקה בשירות הכירורגיה היא טכנולוגיה 

בביצועיה,  מופלאה  ואף  משוכללת  מתקדמת, 

אינה  בוודאי  והיא  בדיוני,  מדע  שום  בה  אין  אך 

מחליפה את מיומנותו של מנתח בן אנוש. בבילינסון 

מבצעים בשנה האחרונה ניתוחים באמצעות רובוט במספר תחומים, 

המנתחים המיומנים של בית החולים השתלמו במרכזים המובילים 

בעולם ברובוטיקה והם מבצעים ניתוחי רובוט כדבר שבשגרה. בבית 

החולים לנשים מבצעים ניתוחי כריתת רחם לטיפול בבעיות שונות 

במערכת הרבייה כולל ניתוחים מורכבים לטיפול בשרירנים, בסרטן 

האורולוגי  באגף  השחלה;  וסרטן  הרחם  צוואר  סרטן  הרחם,  רירית 

בשיטה  ניתוחים  עשרות  האחרונים  בחודשים  בוצעו  בבילינסון 

וביה"ח אף נכלל בין המרכזים הבודדים בעולם העושים  הרובוטית 

שימוש ברובוט בתחום כירורגיית כבד ודרכי מרה; במחלקה כירורגית 

ובאכלזיה  סרעפתי  בבקע  לטיפול  רובוטי  ניתוח  בביצוע  החלו  ב' 

)מחלה של הושט( ובקרוב יחלו בביצוע כריתות ושט, כריתת רקטום 

וניתוחים בריאטריים באמצעות הרובוט; גם בתחום ניתוחי אף-אוזן-

גרון יחלו במהלך השנה בביצוע ניתוחים ברובוט. 

יש לנו 
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ג'ק  פרופ'  יכול  שהצטבר  הניסיון  סמך  על 

בניאל, מנהל האגף האורולוגי ומוביל תחום 

אינך  "אם  לקבוע:  בבילינסון,  הרובוטיקה 

ממך  תעשה  לא  הרובוטיקה  כירורג, 

כירורג. הניסיון של המנתח, המיומנות 

שלו  עין-יד  התיאום  שלו, 

קריטיים  רכיבים  עדיין  הם 

נכון  אבל  הניתוח.  בביצוע 

טוב,  כירורג  אתה  שאם 

לך להיות  הרובוטיקה תאפשר 

אפילו טוב יותר". 

כשאנו  מדברים  אנחנו  מה  על 

בכירורגיה?  רובוטיקה  על  מדברים 

מוכנסות  שבה  בטכנולוגיה  מדובר 

חתכים  דרך  בגוף,  הניתוח  לחלל 

עדינים מאוד, ארבע זרועות ניתוחיות: 

האחרות  ושלוש  המצלמה,  היא  אחת 

כלי  מחוברים  אליהן  הניתוח  זרועות   -

הניתוח הנדרשים. כל הזרועות הינן בעלות 

מאפשרות  ולכן  מירבית,  חופש  דרגת 

לכל  וגישה  רב  תנועה  חופש  למנתח 

המשוכללת מספקת תמונה תלת ממדית פינה. המצלמה 

מעין  עבודתו,  מעמדת  בניתוח  שולט  המנתח  אמיתי.  בזמן  ברורה 

קונסולה הנמצאת בנפרד לחלוטין מהמנותח, וממנה הוא מפעיל את 

זרועות הניתוח השונות באמצעות ג'וי-סטיקים. באופן תיאורטי, אם 

ליד המנותח נמצא מישהו מיומן שיכול לבצע את החתכים, ולהכניס 

את כלי הניתוח לאזור הניתוח, המנתח עצמו יכול להיות בחדר אחר, 

במקום אחר ואפילו מעבר לים. 

יותר חופשי מכף יד
של  המובהקים  היתרונות  אחד  היא  הניתוח  כלי  החופש של  דרגת 

הניתוח הרובוטי. אומר ד"ר חן גולדשמיט, מנהל השירות לאנדוסקופיה 

גינקולוגית בבי"ח לנשים בבילינסון, אף הוא מנתח ברובוט: "למכשירים 

הכירורגיים הרובוטיים, בשל המבנה המפרקי שלהם, הכולל גם מפרק 

יד  כף  משל  יותר  טובה  תנועתיות  יש  המכשיר,  לקצה  סמוך  נוסף 

גבוהה שלא  יציבות  בדרגת  טובה  נהנה מארגונומיה  והמנתח  אדם, 

ניתנת להשגה באופן ידני רגיל, וזאת תוך אפשרות לוויסות מדויק של 

התנועות". עוד יתרון חשוב הוא שלרובוט יש שלוש זרועות פעילות, 

לעומת המנתח שלו יש שתי ידיים בלבד.

מדובר בטכנולוגיה שבה מוכנסות לחלל 
הניתוח בגוף, דרך חתכים עדינים מאוד, ארבע 
זרועות ניתוחיות: אחת היא המצלמה, ושלוש 

האחרות - זרועות הניתוח אליהן מחוברים כלי 
הניתוח הנדרשים

ממוח המנתח אל זרוע הרובוט
לכירורגיית  היחידה  מנהל  סולומונוב,  יבגני  ד"ר 

כבד, לבלב ודרכי מרה ומשתיל כבד במחלקת 

רובוט  ניתוחי  ביחידתו  המבצע  השתלות, 

המרכזי  המאפיין  כי  מציין  ובכבד,  בכליה 

בניתוח הרובוטי הוא היעדר קונפליקטים: 

עוברות  המנתח  של  מהמוח  "הפקודות 

הניתוחית,  הזרוע  אל  ישיר  באופן 

אין  ממוזערת.  יד  כף  בעצם  שהיא 

שום קונפליקט בדרך. גם המצלמה - 

בניתוח לפרוסקופי )זעיר פולשני( רגיל 

שכאילו  המנתח  עוזר  ידי  על  מופעלת 

'רודף' אחרי הניתוח, ואילו כאן היא נותנת 

שתרצה.  הגדלה  ובכל  אמת,  בזמן  תמונה 

גם  הפרעה אפשרית,  כל  מנטרל  גם  הרובוט 

הלב  דפיקות  לה:  מודעים  לא  שאנחנו  כזאת 

ידיים  של  תנועה  על  להשפיע  יכולות  המנתח  של 

אנושיות, אך הזרועות הרובוטיות אינן מושפעות מהן. כל רמז לרעד 

שיכול להופיע בידיים אנושיות, ידי הרובוט חסינות מפניו". הרובוט 

מעצים, אם כך, את יכולותיו של מנתח מיומן בתחומו ומעלה אותן 

לדרגה כמעט על-אנושית.

רובוטיקה אינה לפרוסקופיה
לגינקולוגיה  ביחידה  בכיר  רופא  איתן,  רם  ד"ר 

אונקולוגית בבי"ח לנשים בבילינסון, שמבצע 

ניתוחים גינקו-אונקולוגים בעזרת הרובוט, 

מצביע על יתרון נוסף: "לעומת הניתוח 

הלפרוסקופי, שבו התמונה היא דו-

של  הראייה  ושדה  בלבד,  ממדית 

ידי  על  מוגבל  להיות  עלול  המנתח 

ידיו המוכנסות לתוך החלל, ועל ידי 

הציוד האנדוסקופי ומכשירי הניתוח 

הרובוטי  הניתוח  יחסית,  הגסים 

ממדית,  תלת  תמונה  מספק 

חלל  גבוהה,  ברזולוציה 

ניתוח חופשי ממחסומים, 

ניתוח  כלי  כאמור  וכן 

עדינים במיוחד בעלי חופש 

תנועה מירבי. בנוסף, הפגיעה 

שכנות  ברקמות  המזערית 

הבטן,  בדופן  הזעירים  והחתכים 

גדולות,  בטן  פתיחות  שהחליפו 

פחות  מהירה מאד,  להחלמה  מביאים 

כאב, פחות ימי אשפוז וחזרה לתפקוד 

מלא גם בחולים מבוגרים ומורכבים". 

לאופטימלית  הרובוטיקה  את  הופכים  אלו  כל 

ניתוח קשה להגעה,  אזור  לניתוח המתקיים בתנאים הבאים: 

עדינות  הדורשת  רקמות  הפרדת  מוגבל,  ראייה  קטן, שדה  חלל 

מירבית ותפירה מסובכת. 

פרופ' בניאל נותן דוגמה אופיינית מהתחום שלו - כריתה רדיקלית 

של בלוטת הערמונית בעקבות סרטן. ניתוח שכיח יחסית אך מורכב 

מאוד הן בשל המיקום - מעל הרקטום באגן הקטן - והן בשל הסיכון 
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בין  שההפרדה  במקרה  קריטיות,  תפקודיות  פגיעות  לשתי  הגדול 

פגיעה בשליטה  נעשית כהלכה:  אינה  והשרירים  העצבים, הרקמות 

בסוגר השתן ופגיעה בזקפה. הניתוח הרובוטי מאפשר למנתח שדה 

בין  הנדרשת  בהפרדה  האפשר  ככל  לדייק  אפשרות  פתוח,  ראייה 

בניאל,  פרופ'  מדגיש  אמנם,  יותר.  נוחה  ותפירה  והעצבים  הרקמות 

התוצאות לגבי הפגיעה התפקודית הפוטנציאלית אינן שונות באופן 

מהותי לעומת ניתוח פתוח הנעשה על ידי מנתח מיומן, אך טראומת 

קצרה  ההתאוששות  ותקופת  מזערי  הדימום  יותר,  קטנה  הניתוח 

יותר. 

הרובוטי  בניתוח  היום  משתמשים  שבו  נוסף  אורולוגי  תחום 

"המנתח מאוד מוגבל בזמן  גושים סרטניים מהכליה.  הוא בכריתת 

בניתוח הזה כי הכליה מאוד מדממת. התפירה צריכה להיות מדויקת 

מאוד ומהירה מאוד. השימוש ברובוט הביא לתוצאות יפות מאוד", 

הלפרוסקופית  היחידה  מנהל  נאדו,  אנדרי  ד"ר  בניאל.  פרופ'  אומר 

האורו-אונקולוגי  השירות  מנהל  יוספוביץ,  עופר  וד"ר  באורולוגיה 

בבילינסון, נותנים מענה בתחום הרובוטיקה יחד עם פרופ' בניאל.

רובוטיקה - על פי החלטה
דורש ממערכת  ניתוחים בשיטות אחרות,  הרובוטי, לעומת  הניתוח 

דורש  יותר,  ארוך  זמן  נמשך  הוא   - יותר  גדולה  השקעה  הבריאות 

מיומנות מיוחדת של המנתח, ובכל ניתוח נעשה שימוש בציוד מתכלה 

בשווי אלפי דולרים. לכן השיקולים בבחירת הטכנולוגיה הם ענייניים. 

ההערכה של פרופ' בניאל היא שיהיו ניתוחים ייעודיים לרובוט, בהם 

היתרונות יהיו חד משמעיים, וכל השאר - לפחות בשנים הקרובות - 

ימשיכו להתבצע בשיטות המקובלות.

רובוטיקה - אותי זה מרגש!
גם ד"ר סולומונוב מסכים עם הגישה: "ברור שאין שום סיבה לנתח כיס 

מרה ברובוטיקה. זהו ניתוח שמבוצע מעולה בשיטה הלפרוסקופית, 

אבל לעומת זאת בכירורגיה מורכבת של דרכי מרה, כאשר יש צורך 

לבצע זיהוי, הפרדה ותפירה של מבנים אנטומיים עדינים, בכריתות 

כבד ולבלב, בשחזור מורכב של כריתת ראש לבלב, בניתוחי לבלב 

וושט - שם הרובוטיקה תהיה פתרון בלעדי". ד"ר סולומונוב, העוסק 

כאמור גם בהשתלות, רואה את הפוטנציאל המרגש שקיים בתחום זה. 

באמצעות הרובוט ניתן לבצע קציר של כליה מן החי לצורך השתלה 

בצורה מושלמת, שתבטיח שימור מלא של צורת הכליה ותפקודיה. 

בעתיד הלא רחוק ייכנס הרובוט לשימוש גם בהשתלה עצמה. 

ד"ר סולומונוב מודה שהגישה שלו לרובוטים היא רגשית. עבורו 

הכירורגיה הרובוטית היא בגדר הגשמת חלום: "אני חולם על זה יותר 

מעשר שנים". הוא ביצע בימים אלו ניתוח מורכב במיוחד של כריתת 

מהדיוק,  להתפעל  להפסיק  יכול  ואינו   ,22 בת  בחולה  כבד  אונת 

למעלה  נמשך  "הניתוח  הניתוח:  את  שאפיינו  והבטיחות  היעילות 

משש וחצי שעות ולא היינו צריכים לתת לה אפילו מנת דם אחת". 

במחלקה  המנותחת  הסתובבה  כבר  הניתוח  אחרי  ימים  שלושה 

במצב גופני איתן. בניתוח נכח גם המנטור של ד"ר סולומונוב לענייני 

רובוטיקה, פרופ' פייר קריסטופורו ג'אולונטי, אצלו הוא השלים את 

סדרת השתלמויותיו לאחר השתלמות בשיקגו ובשטרסבורג. עבור 

ד"ר סולומונוב היתה זו חוויה מקצועית עוצמתית, והוא מודה בפה 

מלא: "אני מכור!"

הפגיעה המזערית ברקמות שכנות 
והחתכים הזעירים בדופן הבטן, 
שהחליפו פתיחות בטן גדולות, 

מביאים להחלמה מהירה מאד, פחות 
כאב, פחות ימי אשפוז וחזרה לתפקוד 

מלא גם בחולים מבוגרים ומורכבים

המערכת הרובוטית
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למחלת ה תרופה  בקדחתנות  מחפש  הרפואי  מחקר 

הפרקינסון, ממחלות ה"זיקנה" המוכרות והשכיחות בעידן 

הבוגרת.  מהאוכלוסייה  מאחוז  בלמעלה  הפוגעת  המודרני 

זוהי מחלה מתקדמת שבה נפגעים ומתים תאי עצב ובפרט תאי עצב 

המייצרים חומר כימי המכונה דופאמין. המחלה מתבטאת בהפרעות 

קשות בתנועה, רעד, חוסר יציבות וליקויים נוספים בתפקוד מערכת 

העצבים. למרות המחקרים והניסויים הקליניים הרבים, קיימות כעת 

בעיקר תרופות להקלה על הסימפטומים של המחלה וטרם נמצאה 

דרך לעצור את התקדמותה. אולם בימים אלו ניתן להצביע על פריצת 

דרך משמחת. במחקר של ד"ר נירית לב, נוירולוגית בכירה במחלקה 

הנוירולוגית וביחידה להפרעות תנועה בבילינסון בניהולו של פרופ' 

ופרופ' אלדד מלמד  פרופ' דניאל אופן  ישראל שטיינר, בשיתוף עם 

מאוניברסיטת ת"א, נמצא כי ניתן להגן על תאי העצב בעזרת חלבון 

קצר. 

אולם  תורשתית  ממחלה  סובלים  אינם  הפרקינסון  חולי  מרבית 

מזה כ-15 שנים החלו להתגלות גם סיבות גנטיות למחלה. המחקר 

פורץ הדרך מבוסס על גן הנקרא  DJ-1, שפגיעה בו גורמת למחלת 

פרקינסון תורשתית. הגן הוא בעל תפקיד משמעותי בהגנה על תאי 

העצב הן במחלה התורשתית והן במחלת הפרקינסון שאינה מסיבות 

תורשתיות.

במחלת  העצב  תאי  של  למוות  רבות  סיבות  "קיימות  לב:  ד"ר 

לדופאמין.  החשיפה  בעקבות  וחלקן  חיצוניות  חלקן  פרקינסון, 

הדופאמין, שבמצב תקין משמש כמוליך עצבי, יכול גם להפוך רעיל 

אלו,  עצב  שתאי  ומצא  בדק  שלנו  המחקר  בו.  ולפגוע  העצב  לתא 

המעורבים כאמור במחלת הפרקינסון, רגישים במיוחד לפגיעה 

חלבון  של  מוגברת  נוכחות  כי  הוכחנו   .DJ-1  של בתפקודו 

ה- DJ-1 מגינה על התאים מפני רעילות הדופאמין וגם מפני 

נזקים נוספים".

מכאן הסיקו החוקרים שכדי למנוע את הפגיעה בתאי 

פעילות  את  שיחקה  תרופתי  טיפול  לפתח  יש  העצב 

ה- DJ-1 בתא. פיתוח זה כבר החל, והתוצאות בחיות 

מעבדה מעודדות ביותר.

מסבירה ד"ר לב: "היכולת שלנו 'לתקן' את רמת 

ה- DJ-1 היא חשובה מאוד, מאחר שפרקינסון מופיע 

תאי  של  מסיבית  מאוד  כמות  של  הרס  לאחר  רק 

העצב. דהיינו, יש לנו זמן ארוך יחסית להתערב ולתת 

הצלחה  כל  התאים.  של  מותם  שימנע  תרופתי  טיפול 

למנוע ולצמצם מוות של תאי עצב, תהיה משמעותית לגבי 

הסיכוי לעצור את המחלה". 

פריצת דרך בפיתוח תרופה לפרקינסון: חוקרים זיהו את היכולת של חלבון במוח להגן 
על תאי העצב ובכך לעצור את התקדמות המחלה

עוצרים את
הפרקינסון
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זוהי מחלה מתקדמת שבה 
נפגעים ומתים תאי עצב ובפרט 
תאי עצב המייצרים חומר כימי 
המכונה דופאמין.
הוכחנו כי נוכחות מוגברת 
של חלבון ה-DJ-1 מגינה על 
התאים מפני רעילות הדופאמין 
וגם מפני נזקים נוספים"

ד"ר נירית לב

 21 רבין המגזין



ביספוספונטים?

שלוש השנים האחרונות נערכו מחקרים רבים בסוגיית מתן ב

תכשירים המונעים איבוד מסת עצם )ביספוספונטים( לנשים 

המגיב  מסוג  ו-2(   1 )שלבים  מוקדם  שד  בסרטן  החולות 

בטיפול  מקובל  אלה  בתכשירים  נרחב  שימוש  הורמונלי.  לטיפול 

באוסטיאופורוזיס, ובגרורות בעצמות בסוגי סרטן מסוימים כולל סרטן 

שד. המחקרים עסקו בשאלה האם מתן טיפול מונע לנשים החולות 

בסרטן השד ישפר הישרדות או יסייע במניעת הישנות המחלה.

על מנת לקבל תשובה ברורה לשאלה זו, ביצעו במרכז דוידוף מחקר 

וניתוח של 13 מחקרים בהם  מטה-אנליזה רחב היקף שכלל בחינה 

השתתפו כ-15,500 נבדקות. ד"ר אירית בן אהרון, אונקולוגית בכירה 

במרכז דוידוף המנהלת גם את מרפאת הפוריות במרכז, אשר ביצעה 

את המחקר יחד עם ד"ר ליאת וידאל, המטו-אונקולוגית בכירה וד"ר 

סלומון שטמר, מ"מ מנהל המערך לאונקולוגיה ומנהל יחידת המחקר 

המטה-אנליזה:  לביצוע  המניעים  את  מסבירה  דוידוף,  מרכז  של 

"מדובר בתרופות העשויות לגרום לסדרת תופעות לוואי, בעיקר של 

חום וכאבים בעצמות, ובנוסף, עלותן יקרה יחסית, ולכן רצינו לקבל 

איכותיים  מחקרים  לרשותנו  עמדו  יעילותן.  לגבי  מוצקה  תשובה 

שהתפרסמו בעיתונות מקצועית יוקרתית, שניתן היה להפיק מהם את 

מאגר הנתונים הנדרש".

חולות  נשים  אוכלוסיית  מתוך  כי  הראו  המטה-אנליזה  תוצאות 

אוכלוסייה  הורמונלי,  לטיפול  המגיב  גרורתי  לא  מקומי  שד  בסרטן 

שעליה נמנות, לדברי ד"ר בן אהרון, 70% מהמטופלות עם סרטן שד 

חיובית על  - תהיה לביספוספונטים השפעה  דוידוף  מוקדם במרכז 

סיכויי ההישרדות בקבוצת הנשים שלאחר המנופאוזה )גיל הבלות( 

וזאת בתנאי שהטיפול התרופתי שנשים אלו מקבלות הנו הורמונלי 

בלבד. לעומת זאת, בנשים המקבלות גם טיפול כימותרפי, נמחק ככל 

הנראה האפקט המגן של הביספוספונטים.

המסקנה, כך אומרת ד"ר בן אהרון, רלוונטית אם כך לאוכלוסיית 

נשים שלאחר המנופאוזה, כשמחלת הסרטן היא בשלב מוקדם ולא 

גרורתי, המקבלות טיפול הורמונלי ולא כימותרפיה. זו מסקנה חשובה, 

אמצעים  קיימים  המותאמת-אישית,  הרפואה  בעידן  שכיום,  מאחר 

מדויקים יחסית, כגון פרופיל מולקולרי של הגידול )"אונקוטייפ"( כדי 

להחליט אם אפשר להימנע מטיפול כימותרפי. לחולות שבהן הוחלט 

להוסיף  אפשר  המולקולרי,  האבחון  בעקבות  מכימותרפיה  להימנע 

ביספוספונטים כדי לשפר את הישרדותן. ד"ר בן אהרון מדגישה שאין 

את  המחלה.  מהופעת  שנים  מספר  חלפו  אם  התכשיר  במתן  טעם 

הטיפול בביספוספונטים יש לתת לחולה בשלב של הטיפול הראשוני 

במחלה, ולהמשיך בו שלוש שנים, בהתאם להחלטת הרופא המטפל.

לאיזו  מצא  דוידוף  במרכז  שערכו  מחקר 
קבוצת חולות סרטן יעזרו תכשירים אלו

למי לתתלמי לתת
ביספוספונטים?
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מימין: ד"ר סלומון שטמר, ד"ר אירית בן אהרון וד"ר ליאת וידאל

המחקרים עסקו בשאלה האם מתן טיפול מונע 
לנשים החולות בסרטן השד ישפר הישרדות או 
יסייע במניעת הישנות המחלה



חיידק הידידותי אי-קולי, הנמצא במעיים של כולנו, עלול להפוך ה

ג'יהאד  פרופ'  הוא  התופעה  את  שזיהה  הראשון  טורף.  לחיידק 

בשארה, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בבילינסון. "החיידק הזה 

פרופ'  אומר  דבר",  לכל  טורף  כחיידק  להתנהג  מסוימים,  במצבים  עלול, 

בשארה, "לגרום לזיהום חמור, סוער, המתקדם במהירות רבה ומחולל נזק 

עצום בדמות נמק האוכל את העור והרקמות הרכות. הזיהום הקשה עלול 

להסתיים במות החולה"

זיהו בבילינסון שבעה חולים  בתקופה שבין מאי 2010 עד ספטמבר 2011, 

שהותקפו על ידי הזן האלים הזה של אי-קולי, שלושה מהם נפטרו.

צוות בראשות פרופ' בשארה בשיתוף עם המעבדה  בעקבות מקרים אלה, 

למיקרוביולוגיה בראשות פרופ' זמירה סמרה, אסף את החיידקים, חקר אותם 

לעומק ברמה הגנטית וערך השוואה בינם לבין חיידקי אי-קולי ה"מוכרים" )שלא 

גרמו לנמק קשה בעור וברקמות הרכות(. החוקרים הצליחו להוכיח בבדיקות 

מולקולאריות מיוחדות שלחיידקים "הטורפים" יש את היכולת לייצר רעלנים 

מיוחדים, שלא נמצאו בחיידקי אי-קולי אחרים, שגורמים לתופעות אלה.

החשיבות הרבה בזיהוי החיידק כטורף, היא בחירת הטיפול. "כאשר אנחנו 

חושדים באי-קולי כגורם לזיהום קשה ונמק בעור והרקמות הרכות, ניתן טיפול 

אנטיביוטי רחב יותר, שיהיה יעיל כנגדו", אומר פרופ' בשארה. "לשמחתנו, מאז 

המקרה האחרון בספטמבר 2011, לא אותרו מקרים נוספים של חולים שהותקפו 

על ידי אי-קולי טורף. יש לקוות שהחיידק הזה לא יתפשט, אך חשוב שהמידע 

הזה יגיע לכל הרופאים והיחידות בארץ העוסקים בזיהומים, כדי שיביאו בחשבון 

במקרה של זיהום קשה שגם האי-קולי, בנוסף לסטרפטוקוקוס, הגורם הקלאסי 

לתסמונת זו, הינו גורם נדיר אך אפשרי, דבר המחייב נקיטת צעדים טיפוליים 

מתאימים". 

אי-קולי החיידק ה"ידידותי", עלול להיות "טורף"

לא
בכלל

קולי
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פרופ' ג'יהאד בשארה

החוקרים הצליחו להוכיח 
בבדיקות מולקולאריות 
מיוחדות שלחיידקים 
"הטורפים" יש את היכולת 
לייצר רעלנים מיוחדים, 
שלא נמצאו בחיידקי אי-
קולי אחרים, שגורמים 
לתופעות אלה
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שנערכו ש לחלוטין  שונים  בתחומים  נפרדים  מחקרים  ני 

לאחרונה בבילינסון מעידים על חשיבות הציות להוראות 

בין  רפואיים,  ובאביזרים  בתכשירים  בתרופות,  השימוש 

אם מדובר בהוראות כלליות הנלוות אל התכשיר ובין אם בהוראות 

של הצוות המטפל.

העיכול  מערכת  לתנועתיות  בשירות  לאחרונה  שנעשה  במחקר 

נבדקה  דיקמן,  רם  ד"ר  של  בניהולו  לגסטרואנטרולוגיה,  שבמערך 

הסובלים  ידי  על  הנלקחות  צרבת,  נגד  תרופות  כי  לתלונה  הסיבה 

מהתופעה - אינן מסייעות בטיפול בבעיה. 

צרבת הינה תסמין שכיח של תופעה הנקראת "רפלוקס" - החזר 

קיבתי-ושטי, שמשמעותו היא שתוכן הקיבה חוזר לאחר האכילה אל 

הוושט וגורם לתחושת צריבה או בעירה בחזה )ולעיתים אף לתופעות 

כמו צרידות, שיעול, כאב בחזה ואסטמה(. בין הוושט לקיבה קיים 

סוגר שתפקידו, במצב תקין, להיפתח לזמן קצר מיד לאחר הבליעה 

על מנת לאפשר בזמן הארוחה את מעבר המזון כלפי מטה. במידה 

והסוגר אינו מתפקד כראוי, הוא נפתח בלי קשר לבליעת המזון ולזמן 

ממושך וכתוצאה מכך יופיעו החזר קיבתי ושטי וצרבת. בצד שינויים 

בהרגלי החיים והאכילה שהוכחו כיעילים בהפחתת תופעת ההחזר 

הימנעות  המיטה,  מראשות  הרמת  עודף,  משקל  )הפחתת  והצרבת 

מעישון ומארוחה לילית מאוחרת ועוד(, ניתן להמליץ למטופל על 

תכשירים המעכבים את הפרשת החומצה מהקיבה. הבעיה שהולכת 

מהמטופלים   40% שעד  היא  האחרונות  בשנים  תאוצה  ותופסת 

בתכשירים אלו מדווחים כי הטיפול אינו עוזר להם. 

את  מאפיין  מה  לאחרונה,  שפורסם  במחקר  בדק,  דיקמן  ד"ר 

המטופלים שאצלם התרופות אינן פועלות. המחקר התבצע בשירות 

לתנועתיות מערכת העיכול בבילינסון והקיף 246 נבדקים שהשתמשו 

הנבדקים  מהקיבה.  החומצה  הפרשת  את  המעכבים  בתכשירים 

ונחלקו לשתי קבוצות  ואישיים מפורטים  רפואיים  מילאו שאלונים 

עיקריות: אלו שאצלם הצליח הטיפול ואלו שאצלם המשיכה תופעת 

כי 84%  בניתוח הממצאים הסתבר  הצרבת פעמיים-שלוש בשבוע. 

מהמטופלים ה"מצליחים", נטלו את התרופות בדיוק לפי ההוראות, 

למלא  שיש  המרכזיות  ההוראות  שתי  מ"הנכשלים".   46% לעומת 

אחריהן הן זמן הנטילה )חצי שעה לפני הארוחה( וסדירותה )נטילה 

ד"ר  אומר  ומטרידה(.  צצה  רק כשהתופעה  ולא  זמן  לאורך  קבועה 

ביולוגי. מדובר במחלה  היגיון  יש  "להוראות  דיקמן, מנהל המחקר: 

כרונית ולא בתופעה חולפת ולכן צריך להקפיד על סדירות ותכיפות 

של נטילת הכדורים בדיוק לפי ההמלצות".

בעדשות  בשימוש  גם  כקריטי  התברר  שימוש  להוראות  הציות 

מגע. הצוות הסיעודי במרפאת העיניים ובמחלקת העיניים בבילינסון, 

את  בדק  שלח,  אלונה  במחלקה  האחראית  האחות  של  בראשותה 

תהליך  זיהומית,  קרטיטיס  לבין  מגע  בעדשות  שימוש  בין  הקשר 

זיהומי דלקתי המערב את כל שכבות הקרנית ויכול להגיע להתפתחות 

כיבים וצלקות )ואפילו קרעים( בקרנית ואף לאובדן ראייה. ההשערה 

שהובילה למחקר בראשותה של אלונה שלח, היתה שטיפול לא נכון 

בעדשות מגע הוא בין הגורמים להתפתחות זיהום חמור זה.

אוכלוסיית המחקר כללה 50 נבדקים שאובחנו כסובלים מקרטיטיס 

אופן  את  בדק  המחקר  מגע.  בעדשות  משימוש  כתוצאה  זיהומית 

כלל  המחקר  המגע שלהם. שאלון  בעדשות  הנבדקים  של  הטיפול 

הניקוי  אופן  השימוש,  הרגלי  העדשות,  סוג  לגבי  מפורטות  שאלות 

ותדירותו, מי וכיצד הדריך בשימוש ועוד. 

תוצאות המחקר הראו שכיחות גבוהה משמעותית של דלקת אצל 

אלו שלא מילאו אחרי הוראות הטיפול. 50% מהנבדקים דיווחו שחסר 

הופעת  לפני  בשבוע  כי  דיווחו  דלקות, 42%  מניעת  לגבי  ידע  להם 

הדלקת לא נהגו על פי הוראות הטיפול. 

המחקר גם גילה כיצד ניתן להשיג היענות טובה יותר להמלצות 

טיפול: הסתבר כי נבדקים אשר קיבלו הדרכה מגורם מוסמך )רופא/ 

אופטומטריסט/אחות( נענו יותר להוראות הטיפול. הדרכה משולבת, 

גם בעל פה וגם בכתב, גורמת להיענות טובה יותר להוראות השימוש 

בעדשות. 

 הניסיון הרב של צוות החוקרים עם הזיהום, אישש את המתאם 

שימוש  הוראות  מילוי  אי  לבין  הזיהום  הופעת  בין  שנמצא  החיובי 

וטיפול בעדשות.

בשני המקרים - טיפול תרופתי בצרבת ובזיהום עיניים - יש חשיבות 

מכרעת למילוי ההנחיות לטיפול התרופתי.

היענות נמוכה להוראות בנוגע לנטילת תרופות או לשימוש באביזרים רפואיים גורמת 
נזק של ממש. מסקנה אחת משני מחקרים נפרדים בתחומים שונים

תעשו
מה

שאומרים
לכם!
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מימין: ד"ר רם דיקמן ואלונה שלח

להוראות יש היגיון ביולוגי ולכן 
צריך להקפיד על סדירות 
ותכיפות של נטילת הכדורים 
בדיוק לפי ההמלצות
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חלת הסוכרת פוגעת בין היתר בתאי האב שמקורם במוח מ

הנזק  ברקמות.  נזקים  תיקון  מתפקידיהם  שאחד  העצם 

ללקות  הסיכון  את  משמעותי  באופן  מעלה  האב  לתאי 

באירועי לב ומוח.

גופני  כושר  דיאטה,  על  להקפיד  חייבים  סוכרת  שחולי  למרות 

בהם  מהם,  רבים  המחלה,  סיכוני  את  לצמצם  כדי  תרופות  ונטילת 

נוטים להתעלם מההנחיות בטענה שהקרב  דווקא החולים הקשים, 

אבוד מראש. 

פרופ' אלי לב, מנהל שירות הצנתורים בשרון שבמערך לקרדיולוגיה 

ברבין, וד"ר ג'ואל זינגר, מנהלת שירות סוכרת במכון לאנדוקרינולוגיה 

בבילינסון, עקבו אחר קבוצה של חולי סוכרת קשה שאינם מאוזנים, 

בעלי ממוצע המוגלובין מסוכרז גבוה - 9.5% )הנורמה היא מתחת 

ל-6%(, נתון המראה על חומרת המחלה. חולי הסוכרת הקשים החלו 

תוכנית טיפול רב מקצועי אינטנסיבית של שלושה חודשים, במהלכם 

נפגשו עם צוות הכולל רופא, אחות ודיאטנית שהתאימו להם דיאטה, 

הדריכו אותם כיצד להתאים את רמת האינסולין שהם צורכים למזון 

שהם אוכלים ולרמת הפעילות הגופנית שהם מבצעים, וביקשו מהם 

לבצע בדיקת סוכר עצמית בתדירות גבוהה מהרגיל.

הממצא המרשים ביותר היה שבקרב כלל המטופלים 

שלקחו חלק במחקר נמצא שיפור משמעותי 

באיזון הסוכר ונרשמה עלייה דרמטית 

בייצור מספר התאים האחראים על 

תיקון הנזקים ברקמות וברמת 

תפקודם. כלומר, ניתן לתקן 

נזקים במערכות הגוף באמצעות שינוי אורח חיים בהדרכה מקצועית 

אינטנסיבית.

המחקר המעבדתי שבוצע על ידי ד"ר דורית לשם לב מהמעבדה 

רפואי  למחקר  פלסנשטיין  במרכז  קרדיו-וסקולרית  לביולוגיה 

ובמימון קרן קיסריה  בילינסון  בבי"ח  בבילינסון, המרפאה לסוכרת 

ואיזון ברמת  למחקר, מוכיח כי טיפול אינטנסיבי במחלת הסוכרת 

רמת  את  ממשי  באופן  לשפר  יכול   ,)A1C( המסוכרז  ההמוגלובין 

ייתכן  ובכך  ברקמות  הנזקים  תיקון  על  האחראים  התאים  ותפקוד 

וניתן יהיה להפחית באופן משמעותי את הסיכון לאירועים לבביים 

ומוחיים בקרב חולי הסוכרת.

פרופ' אלי לב מסביר את חשיבות הממצא: "עד כה הוכח שבאמצעות 

איזון קפדני של סוכרת ניתן למנוע נזק לרקמות כגון העיניים והכליות, 

נזקים בלב  אולם עדיין קיימת מחלוקת לגבי ההשפעה על מניעת 

ובמוח. המחקר שלנו אמנם לא בדק השפעה ישירה של איזון סוכרת 

תאי  על  המיטיבה  ההשפעה  באמצעות  אולם,  שונות,  רקמות  על 

האב שנמצאה במחקר, ניתן יהיה אולי בעתיד למנוע או להפחית 

גם נזקים באיברים כמו לב, מוח וכלי דם גדולים". 

זינגר מתייחסת גם לאפקט החינוכי של המחקר  ג'ואל  ד"ר 

מותאמת  הדרכה  ידי  על  הסוכרת  לאיזון  להגיע  ולאפשרות 

אישית ומקווה שזה יעודד את חולי הסוכרת להקפיד 

על אורח חיים בריא ונטילת תרופות, וידגיש 

את היעילות של חינוך טיפולי להצלחת 

הטיפול.

מחקר חדש: טיפול אינטנסיבי בסוכרת ואימוץ משטר קפדני של דיאטה, כושר גופני 
ונטילת תרופות בקרב חולי סוכרת קשים ו"מוזנחים", יכול לתקן נזקים שנוצרו במהלך 

שנות המחלה

לעולם
מאוחר מדי
לא

מימין: פרופ' אלי לב וד"ר ג'ואל זינגר
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בעיקר מחקר

רבין המגזין



המחקר מוכיח כי טיפול אינטנסיבי במחלת הסוכרת ואיזון 
ברמת ההמוגלובין המסוכרז )A1C(, יכול לשפר באופן ממשי 
את רמת ותפקוד התאים האחראים על תיקון הנזקים ברקמות 
ובכך ייתכן וניתן יהיה להפחית באופן משמעותי את הסיכון 
לאירועים לבביים ומוחיים בקרב חולי הסוכרת



בבי"ח בילינסון החל לפעול מכשיר MRI )מכשיר לביצוע הדמיה של 

הגוף ללא שימוש בקרינת רנטגן( חדש הניצב בקדמת הטכנולוגיה 

הקיימת כיום בעולם. המכשיר, Ingenia 3T של חברת פיליפס, הוא 

בעל עוצמת מגנט של T 3.0 - כפול מעוצמת המכשיר הפועל כיום 

בביה"ח. הודות לעוצמה הגבוהה, מתקבלת תמונה ברזולוציה גבוהה, 

המאפשרת לרופא המפענח לזהות פרטים רבים ובכך להגיע לאבחון 

למערכות  יותר  גבוהה  אבחון  יכולת  למכשיר  יותר.  ואיכותי  מדויק 

המוח ועמוד השידרה.

המכשיר החדש מאפשר קיצור משך הבדיקה בחלק מהמקרים, מה 

שיקל על המטופל שמתבקש לשכב בתוך המכשיר מבלי לזוז. בנוסף, 

יותר בהשוואה  ומרווח  נוח  מצויד ה-MRI המתקדם במיפתח רחב, 

למכשירי הדור הישן, המקל על המטופל, מפחית את תחושת המחנק 

בזמן הבדיקה ומאפשר לבצעה בחולים בעלי מבנה גוף רחב במיוחד, 

שבעבר נאלצו לוותר על הבדיקה.    

באמצעותה  שמע,  במערכת  המכשיר  מצויד  המטופלים  לטובת 

ומאזינים  עליהם  האהובה  המוסיקה  סוג  את  המטופלים  בוחרים 

לה באוזניות במהלך הבדיקה. באופן זה מהלך הבדיקה רגוע ונינוח 

יותר.

ד"ר עופר בנימינוב, מנהל יחידת ה-MRI במרכז רפואי רבין: "מכשיר 

ה-MRI החדש, מהדור המתקדם ביותר הקיים כיום, יאפשר לנו לבצע 

את כלל סוגי הבדיקות, בכל איבר בגוף ולמגוון רחב יותר של מחלות. 

כמו כן, הפעלת מכשיר נוסף בביה"ח מהווה צעד משמעותי בקיצור 

משך ההמתנה לבדיקה ובשיפור השירות למטופלים".

 MRI חדש למטופלי בילינסון, השרון ושניידר
 מדויק יותר, רגיש יותר, נוח יותר

יקצר את זמני ההמתנה לביצוע הבדיקה
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עושים רפואה



המעי הדק, 

חלק  אותו 

של מערכת 

ל  ו כ י ע ה

בין  המחבר 

למעי  הקיבה 

שני  מציב  הגס, 

אתגרים בפני בדיקה 

 6 של  אורך  רפואית: 

אנטומי  ומיקום  מטר 

המרוחק מפתחי הגוף. שני 

נתונים אלו מקשים מאוד 

על הגעה לכל נבכי המעי. 

בפעולה  מדובר  כאשר 

קיים  כבר  אבחנתית, 

אמצעי יעיל שפותח בישראל לפני 

מצלמה   - האנדוסקופית  הגלולה  זו  רבות.  שנים 

והיא משוטטת במעי ומספקת תמונה  זעירה שאותה בולע הנבדק 

על הנעשה בו, "אך כאשר רוצים לבצע פעולה טיפולית כגון ביופסיה 

או צריבת כלי דם, היינו מוגבלים עד כה", מסביר ד"ר אייל גל, רופא 

בכיר במכון לגסטרואנטרולוגיה בבילינסון, "באנדוסקופיה המקובלת, 

דהיינו החדרת צינור עם מצלמה בקצהו למעי, אנחנו יכולים להתקדם 

להגיע לממצא".  כדי  לא תמיד מספיק  וזה  המעי,  לתוך  כמטר  עד 

אולם כיום מיישמים במכון טכנולוגיה חדשה המאפשרת הגעה כמעט 

 ,Single Balloon Enteroscopy-ה בטכנולוגיית  במעי.  מקום  לכל 

הבלון  את  בלון.  ועליו  פלסטיק  שרוול  האנדוסקופ  על  מרכיבים 

בחלל  אותו  ומנפחים  המעי  דרך  האנדוסקופ  באמצעות  מחדירים 

יותר לתוך המעי, עד לשלב  המעי. הבלון מאפשר להתקדם עמוק 

שבו מושכים את הבלון אחורה והמעי מופשל על האנדוסקופ. 

ניתן  זו מאפשרת התקדמות של כ-3.5 מטר בתוך המעי.  פעולה 

לבצע אותה הן מהוושט והן מפי הטבעת. במידת הצורך, מבצעים את 

הפעולה משני הכיוונים ומגיעים לכיסוי מלא של המעי. 

גלוי,  דימום  על  תלונות  בעקבות  מתבצעות  הדק  במעי  בדיקות 

אנמיה קשה או כאבי בטן בלתי מוסברים. תסמינים אלו מעוררים 

לאחר  אחרות.  ולבעיות  גידולים  של  לקיומם  פנימי,  לדימום  חשש 

או  סי.טי  כמו  מקובלים  דימות  אמצעי  באמצעות  אבחון  ביצוע 

שהיא  הטיפולית  הזרוע  את  להפעיל  ניתן  האנדוסקופית,  הגלולה 

כריתת  ביופסיה,  באמצעותו  ולבצע  בלון  בעזרת  האנטרוסקופיה 

פוליפים, צריבת כלי דם ופעולות נדרשות אחרות. רק לאחרונה הגיע 

למכון חולה שדימם כך שנזקק לעירויים בלתי פוסקים של מנות דם. 

לאחר שאובחן מקור הדימום, בוצעה, באמצעות טכנולוגיית הבלון, 

צריבה של נימי דם במעי הדק, שגרמה להפחתה מיידית בדימום.

בהרדמה  במכון  מתבצעת  בלון  בעזרת  האנטרוסקופיה  שיטת 

מלאה כחלק מפרוטוקול הבדיקות והטיפולים.

ההבדל הדק
 המכון הגסטרואנטרולוגי בבילינסון: 

שימוש בבלון לביצוע טיפולים בכל פינה במעי הדק

החלפת מפרק ירך חולה הגורם לכאבים קשים ולירידה משמעותית 

בתפקוד, על ידי משתל מתכתי, הינה ניתוח אורתופדי מוכר, שתרומתו 

לשיפור איכות החיים עצומה. אך אורך חייו של המפרק המלאכותי 

להזדקק  עשויים  יחסית  צעירים  ומושתלים  שנים  ל-15-10  מוגבל 

ד"ר  מסביר  המשתל,  שליפת  מתבצעת  בהחלפה  נוספת.  להחלפה 

אברהם גרטי, מנהל המחלקה לאורתופדיה בשרון ומי שמבצע את 

במשתל  משתמשים  הראשון  ההחלפה  בניתוח  "כאשר  הניתוחים: 

ארוך, אז הוצאתו, אם תידרש החלפה נוספת, תהיה כרוכה בדלדול 

העצם וחוזקה לכל אורכו של המשתל. בשל הפגיעה בעצם, תדרוש 

יותר".  ההחלפה הבאה שימוש במשתל ארוך במיוחד, יקר ומסובך 

תגרום  לא  ששליפתו  משתל  הוא  בשרון  משתמשים  שבו  הפתרון 

לחלק  המתחבר  מהרגיל,  בחצי  כמעט  קצר,  משתל  זהו   - לפגיעה 

העצם הקרוב יותר לאזור המפרק, אינו כרוך בחדירה עד לעומקה של 

תעלת העצם, והנזק לעצם במקרה של צורך בשליפה - הוא אפסי.

האם קוצרו של המשתל מפריע ליציבותו? אומר ד"ר גרטי: "משתל 

קצר יציב כמו משתל ארוך. יתרה מכך, קטע העצם שאליו מתחבר 

ומבטיח  המשתל  לקליטת  באיכותו  יותר  מתאים  הקצר  המשתל 

תוצאות טובות יותר". ד"ר גרטי עצמו ביצע בשנה האחרונה עשרות 

ניתוחים כאלה, בהצלחה מלאה. 

יש לדעת ששימוש במשתל קצר דורש איכות עצם גבוהה. עצם 

חלשה מבחינת יציבות ועמידות, לא תתאים לשימוש במשתל כזה. 

צעירים  חולים  היא  הקצר  המשתל  לניתוחי  היעד  אוכלוסיית  ולכן 

יחסית עם תפקוד יום יומי סביר וצרכים תפקודיים גבוהים. 

השרון: שימוש במשתל קצר בכחצי מהרגיל בהחלפת 
מפרק ירך ממזער את הנזק לעצם הבריאה במקרה 

של החלפה נוספת

ִמְשתל קצר -
השקעה לטווח ארוך
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לראשונה בישראל, התבצעה במחלקת השתלות בבילינסון 

השתלת כבד "דומינו". המושג "דומינו" מתייחס להשתלות 

אחדים.  בחולים  בו-זמנית  בהצלבה  המתבצעות  איברים 

בעולם כולו בוצעו עד כה מאות השתלות דומינו. ההשתלה 

בין שני חולים במקביל, כאשר חולה אחד קיבל  בוצעה 

תרומת כבד מן המת, לה היה זכאי על פי הקריטריונים 

של המרכז הלאומי להשתלות, בעוד הכבד שהוצא ממנו 

הושתל בגופו של חולה אחר. הניתוחים התבצעו בו-זמנית 

בהם  נטלו  שעות.  כ-10  ונמשכו  סמוכים,  ניתוח  בחדרי 

חלק חמישה משתילים, שלושה מרדימים וצוות גדול של 

אחיות חדר ניתוח, אנשי בנק הדם וטיפול נמרץ. 

המושתל הראשון, גבר בן 61, סבל ממחלה גנטית נדירה 

)Familial Amyloidotic Polyneuropathy( הגורמת לכבד 

פגיעה  נגרמת  מכך  וכתוצאה  תקין,  שאינו  חלבון  לייצר 

הפתרון  אחרות.  למערכות  להתקדם  העלולה  העצבית,  במערכת 

טור  רן  פרופ'  מסביר  "אולם",  כבד,  השתלת  הוא  זו  למחלה  היחיד 

כספא, מנהל מכון הכבד, "לאחר הוצאתו מגוף החולה, הכבד יתפקד 

בגופו של אדם אחר באופן תקין לגמרי ולא יגרום להופעת המחלה 

לתקופה של חמש-עשר שנים". לאור זאת, הוחלט על השתלת הכבד 

בגופו של גבר חולה סרטן בן 65 שמצבו החמור לא איפשר לו להמתין 

לתרומת כבד מן המת, והשתלת הדומינו היתה עבורו הסיכוי האחרון 

להישאר בחיים.

עד ההשתלה היו שני החולים בטיפולו של ד"ר מריוס בראון - מנהל 

היחידה למחלות כבד.

פרופ' איתן מור, מנהל מחלקת השתלות בבילינסון, שהוביל את 

השתלת הדומינו: "הקושי המרכזי בהשתלה מסוג זה הוא כפול: מצד 

אחד, בזמן הוצאת הכבד מאדם חי יש לחתוך את כלי הדם המובילים 

לכבד באופן שיאפשר לנו להשתיל בגופו את הכבד החדש שהתקבל 

הכבד שהוצא  על  המצויים  הדם  לוודא שכלי  יש  במקביל,  מהמת. 

אחר.  באדם  מחדש  להשתילו  לנו  שיאפשר  במצב  נשמרים  מגופו, 

לעשות שחזור של  נדרשנו  החולה  מגופו של  הכבד  הוצאת  לאחר 

האנטומיה של הכבד, כולל שימוש בשני ורידים שהוצאו מאזור האגן 

וחוברו לוורידי הכבד. לשמחתנו, ההשתלות עברו בהצלחה והצלחנו 

באיברים  הקשה  המחסור  למרות  במקביל,  חולים  לשני  לסייע 

להשתלה בישראל".

עוד נמנו עם צוות המשתילים, שכולם עברו הכשרה מיוחדת בחו"ל 

בהשתלות דומינו - ד"ר עזרא שהרבני, ד"ר יבגני סולומונוב, ד"ר סיגל 

אייזנר וד"ר אביתר נשר. 

באופן  התאושש  לב  להשתלת  שהמתינה   40 בת  אישה  של  לבה 

בריאטרי  ניתוח  בעזרת  ממשקלה  ק"ג   17 שהורידה  לאחר  מפתיע 

לקיצור קיבה. האישה אינה זקוקה להשתלת לב והיא הצליחה להיגמל 

האישה  ההמתנה.  במשך  מחוברת  היתה  אליו  המלאכותי  מהלב 

חוברה כשנה קודם לכן ללב מלאכותי, מאחר שסבלה מאי ספיקת 

לב. רופאיה דרשו ממנה להפחית במשקלה מאחר שעודף המשקל 

הפריע לפעולת הלב המלאכותי וכן היה חשש שיקשה על ההשתלה 

בכוחות  במשקל  להפחית  התקשתה  שהאישה  מאחר  המתוכננת. 

עצמה, היא נשלחה אל ד"ר אנדרי קידר, מנהל המרפאה הבריאטרית 

בבילינסון, לניתוח קיצור קיבה. הניתוח - הראשון בישראל המבוצע 

ששת  ובמהלך  בהצלחה  עבר   - מלאכותי  ללב  המחוברת  בחולה 

בעקבות  ממשקלה.  ק"ג   17 המנותחת  השילה  שלאחריו  השבועות 

לבית  האישה  הובהלה  המלאכותי  בלב  בעיה  על  המצביע  איתות 

החולים ואז התברר, לתדהמת הרופאים, שלבה הביולוגי של האישה 

הלב  מן  האישה  של  גמילה  אפשרה  הלב  התאוששות  לפעום.  שב 

מדליון,  בני  ד"ר  להשתלה.  ההמתנה  מרשימת  והסרתה  המלאכותי 

מנהל יחידת השתלות לב וריאה במערך ניתוחי חזה ולב בבילינסון: 

"החלמתה של מועמדת להשתלת לב המחוברת ללב מלאכותי היא 

מקרה חסר תקדים בישראל ומהבודדים בעולם, והיא פועל יוצא של 

פעילות הלב המלאכותי שתרם להתאוששות הלב במקביל לתהליך 

קיימת אפשרות  כי  לנו  ידוע  הירידה במשקל. מהספרות העולמית 

ללא  לבבי  מכישלון  הסובלים  חולים  בקרב  הלב  להתאוששות של 

הסבר אך עד כה טרם נתקלנו בתופעה".

בהפחתה  הביולוגי  הלב  התאוששות  את  הסביר  קידר  ד"ר 

המשמעותית בעומס המוטל עליו שנוצרה בעקבות הירידה במשקל. 

שוחררה  והיא  מורכב,  בניתוח  האישה  מגוף  הוצא  המלאכותי  הלב 

לביתה כשהיא חשה בטוב. מאז עברו שישה חודשים, החולה השילה 

כבר 35 ק"ג, מרגישה בטוב, וחזרה לחיי שיגרה.

כבד הדדי
לראשונה בישראל: השתלת כבד "דומינו" התבצעה במחלקת השתלות בבילינסון. כבד מן המת הושתל בחולה, 

בעוד הכבד שהוצא ממנו הושתל בחולה אחר

הלב חזר לפעום
בילינסון: הלב הביולוגי התאושש לאחר חיבור ללב 

מלאכותי וניתוח קיצור קיבה בו הפחיתה המטופלת 17 
ק"ג ממשקלה תוך שישה שבועות
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במחלקה לאורתופדיה בשרון התבצע לאחרונה ניתוח במטופלת אשר 

סבלה מנסיגה של עצם המסרק בבסיס האגודל לאחר ניתוח קודם 

שעברה. הניתוח החדש נועד לייצב את העצם ולהפחית את נסיגתה.

"התופעה של שחיקה  מנהל המרפאה:  ויגלר,  ד"ר מרדכי  מסביר 

באגודל, בין עצם הטרפזיום לעצם המסרק בבסיס האגודל, מוכרת 

ניתוח  וגורמת כאבים עזים וקשיים בתפקוד. הפתרון המקובל הוא 

לכריתת עצם הטרפזיום. הבעיה היא שבשל כריתת העצם נוצר חלל, 

ולעצם המסרק בבסיס האגודל יש נטייה לסגת לתוך חלל זה. נסיגה 

ולכאב, והמנותח מוצא עצמו מתמודד  גורמת לעיתים לעיוותים  זו 

שוב עם הבעיות ששלחו אותו לכריתה".

מתבצעת  השרון,  בבי"ח  המיושמת  החדשנית  הניתוח  בשיטת 

הכריתה כרגיל, אך על מנת להפחית בצורה משמעותית את נסיגת 

עצם המסרק לחלל, קושרים במהלך הניתוח את בסיס המסרק של 

בשמה  )"אצבע"  השנייה  האצבע  של  המסרק  בסיס  עם  האגודל 

שיפור  ומשיגים  בעתיד,  משמעותית  נסיגה  מונעים  כך  התקני(. 

ביציבות של מסרק האגודל והפחתה בסבירות של כאב חוזר על רקע 

הנסיגה. 

תופעת שחיקת האגודל היא תופעה שכיחה למדי. מחקרים מורים 

על 16% מהנשים בגילאי 60-50 ו-5% מהגברים, כאשר שליש מהם 

יפתחו כאבים. השכיחות הגדולה יותר אצל נשים מוסברת על רקע 

הורמונלי ואנטומי. הניתוח המקובל משיג תוצאות טובות, והשיטה 

החדשה אמורה לשפר עוד יותר את ההקלה שמביא הניתוח.

ניתוח לכריתת רחם דרך פתח  לראשונה בישראל, בוצע בבילינסון 

שסבלה   43 בת  באישה  בוצע  הניתוח  בטבור.  וזעיר  בודד  כניסה 

מדימום ממושך ומרחם מעט מוגדל, לאחר שהטיפול המקובל לא 

ושוחררה  היטיב את מצבה. האישה התאוששה במהירות מהניתול 

לביתה כבר למחרת כשהיא חשה בטוב. 

 Single Incision Laparoscopic( SILS ההליך הניתוחי, המכונה

Surgery(, מבוצע דרך חתך יחיד וזעיר באזור הטבור, אליו מוחדר 
"מוביל טבורי" ודרכו ניתן להחדיר עד שלוש צינוריות הנושאות עליהן 

מצלמה, כלי צריבה, חיתוך ואמצעי תפיסה. לצינוריות יכולת גמישות 

ותנועות מפרק מיוחדות המאפשרות פעולה במישורים שונים.

בישראל.  רחם  לכריתת  ניתוח  שנה  מדי  עוברות  נשים  כ-5,000 

הניתוח בטכנולוגיה החדשנית מציע שיטה במינימום של כאבים, זמן 

התאוששות וצלקות. "הנושא הקוסמטי חשוב מאוד לנשים רבות", 

אומר ד"ר חן גולדשמיט, מנהל השירות האנדוסקופי-גינקולוגי בבי"ח 

כי  מדגיש  גולדשמיט  ד"ר  הניתוח.  את  שביצע  בבילינסון  לנשים 

הניתוח החדש משקף את ההתקדמות הרבה שחלה בתחום הניתוחים 

הזעיר-פולשניים, ומציין כי באמצעי החדש ניתן כבר היום לבצע מגוון 

ניתוחים גינקולוגיים נוספים )כגון ניתוחי שחלות וחצוצרות(.

המוציא רחם דרך הטבור
בי"ח לנשים בבילינסון - הראשון בישראל לבצע את הניתוח החדשני, המאפשר 

פחות כאבים, זמן התאוששות וצלקות

נגד הנסיגה!
בית החולים השרון: שיטה חדשנית לניתוח כף היד משמרת את תוצאות הניתוח וממזערת נסיגת עצם
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פעולה חדשנית במסתם המיטרלי יושמה לאחרונה במכון לצנתורי 

הלב שבמערך לקרדיולוגיה בבילינסון. המסתם המיטרלי מווסת את 

זרימת הדם בין הפרוזדור השמאלי לחדר השמאלי - הוא מאפשר 

המסתם  ההפוך.  בכיוון  זרימה  ומונע  לחדר  מהפרוזדור  דם  זרימת 

הוא בעל צורה מיוחדת, שני עלים או צניפים. במקרה של סגירה לא 

הרמטית של עלי המסתם, כתוצאה ממחלה כלשהי בעלים עצמם 

עם  המסתם  עלי  אחיזת  על  האחראי  הלב  של  השמאלי  בחדר  או 

שריר הלב - עלולה להיווצר דליפה. כאשר דליפה זו משמעותית, היא 

עלולה לגרום למעבר דם לא מבוקר בין שתי לשכות הלב, שעלול 

קוצר  בדם,  הריאות  הצפת   - לב  ספיקת  אי  של  לתסמינים  לגרום 

נשימה חריף עד כדי כישלון חמור של הלב ומוות.

באופן מסורתי, מתבצע הטיפול במסתם הפגום באמצעות ניתוח 

אותו.  מחליף  או  המסתם  את  המנתח  מתקן  שבמהלכו  פתוח,  לב 

אולם קיימת קבוצה של חולים אשר אינם יכולים לעמוד בטראומה 

ובסיכונים של ניתוח לב פתוח. עבורם מיועדת הטכנולוגיה החדשה 

מכון  מנהל  קורנובסקי,  רן  פרופ'  צנתור.  באמצעות  תיקון  של 

הצנתורים ברבין, שבו מיישמים כבר את הטכנולוגיה: "תיקון המסתם 

המיטרלי באמצעות צנתור הוא דוגמה נוספת ליכולת שלנו לרתום 

את טכנולוגיית הצנתור לטובת תיקון והשתלה של מסתמים. תחום 

ונכבד מפעילות הצנתורים שלנו ברבין.  זה מהווה כיום נתח מרכזי 

בטכנולוגיה החדשה, אנחנו עושים שימוש בצנתר וב'קליפס' שהוא 

למעשה אטב. בעזרת הצנתר אנחנו מחדירים ללב את האטב במצב 

לאיחוי  האטב  את  וסוגרים  המסתם  עלי  שני  את  תופסים  פתוח, 

לגודלו,  בהתאם  ולהחליט,  הדלף  את  לנטר  ניתן  זה  בשלב  העלים. 

האם ניתן להסתפק בהשתלת קליפס בודד או שנדרשת השתלה של 

קליפס נוסף".

כירורגית,  התיאור הפשוט של הפעולה, המתבצעת בהרדמה לא 

מערכת  כולל  הטכנולוגי  הציוד  מורכבותה.  מלוא  את  מעביר  אינו 

עצמו(.  הקליפס  )ואת  הקליפס  על  ושליטה  ניהוג  ומערכת  הובלה 

המערכת מופעלת על ידי שני רופאים מצנתרים, תחת הנחיה מתמדת 

ודורשת  שעות  מספר  שנמשכת  פעולה  "זו  אקו-תוך-ושטי.  של 

מיומנות ודיוק מרביים, והיא נעשית בעזרת צוות האקו-קרדיוגרפיה 

קואורדינציה מושלמת  חייבים  אנחנו  כעיניים מנחות.  לנו  המשמש 

בין צוות הצנתור, צוות האקו-קרדיוגרפיה וצוות ההרדמה". הפעולות 

הראשונות נערכו על ידי צוות הקרדיולוגים המצנתרים שכלל, בנוסף 

פרופ' עבד עסלי וד"ר חנה וקנין-אסא ואת  לפרופ' קורנובסקי, את 

ומסתמי  האקו  יחידת  מנהל   - אליק שגיא  פרופ'  האקו-לב  מומחי 

הלב, ד"ר מוטי ואטורי וד"ר ירון שפירא. 

ובאירופה  בארה"ב  בשימוש  נמצאת  כבר  החדשה  הטכנולוגיה 

ונצבר בה ניסיון מחקרי וקליני. במכון הצנתורים ברבין היא בוצעה 

כבר בארבעה חולים, תוך השגת התוצאה הרצויה של הקטנה מיידית 

ומשמעותית בדלף. הטכנולוגיה עדיין לא כלולה בסל הבריאות אך 

בימים אלו היא מוגשת לצורך אישור הכנסתה בשנה הבאה.

כל מה שצריך זה צנתר וקליפס
במכון הצנתורים בבילינסון מתקנים את המסתם המיטרלי ללא צורך בניתוח לב פתוח

מימין: פרופ' רן קורנובסקי, פרופ' עבד עסלי וד"ר חנה וקנין-אסא



באזורים  חסימה  עקב  הנגרמת  תופעה  הינו  בשינה  נשימה  דום 

מסוימים של דרכי הנשימה העליונות - אף, לוע, בסיס הלשון וגרון. 

לאתר את החסימה
במחלקת אף אוזן גרון בבילינסון החלו לנקוט בשיטה חדשנית כדי 

לאתר את מקום החסימה. שמו של ההליך - "אנדוסקופיה בשינה" 

באנדוסקופיה,  מדובר  מהותו.  את  משקף   )Sleep Endoscopy(

המאפשרת לרופא לקבוע את המיקום המדויק של החסימה בדרכי 

לשפר  ובכך  הבעייתי  לאזור  הטיפול  את  לכוון  העליונות,  הנשימה 

את סיכויי ההצלחה. אולם בניגוד לאנדוסקופיה המקובלת עד היום, 

המבוצעת במצב של ערות, בשיטה החדשנית נמצא המטופל תחת 

טשטוש קל, שהוא מצב דמוי שינה מבחינת רפיון השרירים. במהלך 

באופן  לראות  מנת  על  האף  דרך  דק  אופטי  סיב  מוחדר  הבדיקה 

ישיר את כל דרכי האוויר, מהאף ועד מיתרי הקול, נבדקים האזורים 

שמאחורי האף, החיך, הענבל, בסיס הלשון, קירות הלוע ותיבת הקול, 

ולהפסקות  לנחירות,  הגורמת  החסימה  מיקום  את  לאתר  במטרה 

נשימה בשינה. הטשטוש מתבצע על ידי החדרת חומר לווריד, מה 

שמבטיח שהמטופל לא יתעורר במהלך הבדיקה. עם סיום הבדיקה 

החולה מתעורר מיידית ולאחר כשעתיים משתחרר לביתו. 

סגן  בכר,  גדעון  ד"ר  מסביר  בשינה,  הבדיקה  בביצוע  היתרון  על 

העיקריים  הקשיים  "אחד  בבילינסון:  גרון  אוזן  אף  מחלקת  מנהל 

בטיפול בבעיית דום נשימה בשינה הוא לאתר את המיקום המדויק 

מכך  בעיקר  נובע  הקושי  העליונות.  הנשימה  בדרכי  החסימה  של 

כמו  רפויים  אינם  והשרירים  ער  החולה  במרפאה,  הבדיקה  שבעת 

במצב של שינה עמוקה. במקרים רבים הבדיקה הגופנית באדם ער 

יכולה להיות תקינה ולא להראות שום ממצא חריג למרות שקיימת 

חסימה. השיטה החדשה מהווה קפיצת מדרגה משמעותית באיתור 

מקור הבעיה ובטיפול בחולים אלה".

להקטין את הבעיה
אם בבדיקות האבחון נמצא כי הסיבה לחסימת דרכי הנשימה היא 

בסיס הלשון, ניתן להקטינו באמצעות שיטה חדשה. השיטה נקראת 

קובלציה, והיא מאפשרת הקטנת בסיס הלשון בדיוק מירבי ובמינימום 

כאב ודימומים. במסגרת השיטה מוחדר לפיו של המטופל מכשיר 

קטן דמוי עט המאדה את רקמת הלשון בטמפרטורה נמוכה. 

ד"ר בכר: "המכשיר מדויק עם יכולת מצוינת לסגירת כלי דם, ולכן 

אין כמעט דימום. לפני הניתוח אנחנו מסמנים בהנחיית אולטרסאונד 

את כלי הדם בלשון, וכך אנו מונעים פגיעה בהם".

 ד"ר בכר מדגיש את יתרונות הקובלציה בהליך זה לעומת לייזר 

בהרבה  גבוהות  בטמפרטורות  עובדים  ודומיו  "הלייזר  רדיו:  גלי  או 

ועלולים לגרום כאבים עזים וקושי בבליעה. בקובלציה הטמפרטורה 

הרבה יותר נמוכה".

הטיפול מתבצע בהרדמה מלאה, ולאחר אשפוז של כיומיים יכול 

המטופל להשתחרר לביתו. בבילינסון כבר התבצעו כתריסר ניתוחים 

בקובלציה. במרבית המטופלים חלה ירידה משמעותית בחומרת דום 

הנשימה בשינה ובנחירות עד לריפוי מלא של המחלה.

דום נשימה בשינה הנו תופעה שכיחה מאוד, ממנה סובלים כ-8% 

מהאוכלוסייה בישראל. סיכוניה של התופעה רבים: מחלות לב, שבץ 

תאונות  דרכים,  תאונות  אימפוטנציה,  ובריכוז,  בקשב  ירידה  מוחי, 

עבודה ואף נמצא קשר ישיר לתמותה. ההתקדמות הרבה בשיטות 

אנשים  של  בסבלם  הקלה  מביאה  הטיפוליים  ובפתרונות  האבחון 

רבים ושיפור משמעותי באיכות חייהם. 

הגיע זמן לישון... בשקט
בדיקה חדשנית לאבחון דום נשימה בשינה וטיפול חדשני למניעת התופעה
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יותר קצר, יותר מהיר, יותר יעיל
מרכז דוידוף: טיפול בגידולים סרטניים באמצעות מאיץ מתקדם מפחית משמעותית את מספר ההקרנות. האם 

הרדיותרפיה תחליף את הניתוחים? 

מאיץ חדש ומתקדם שנכנס לפעולה במרכז דוידוף בבילינסון מאפשר 

בסרטן.  לטיפול  הנדרשות  ההקרנות  במספר  משמעותית  הפחתה 

 )Stereotactic Body Radiotherapy( SBRT-באמצעות טכנולוגיית ה

ובעוצמה  יותר  מהיר  מדויק,  טיפול  מתבצע  המאיץ,  מבוסס  עליה 

גבוהה בחלקי הגוף בהם מצוי הגידול הסרטני, וניתן להגיע לתוצאות 

באמצעות טיפולים בודדים )בין אחד לחמישה(, במקום סדרות של 

40-20 במאיצים אחרים. כמו כן, בשל עוצמת הקרינה מתקצר זמן 

הטיפול לשתיים עד שבע דקות במקום 20-12. המאיץ מתאים בעיקר 

וגרורות בכבד. השימוש במאיץ  כבד, לבלב  ריאות,  לטיפול בסרטן 

משפר משמעותית את ההצלחה הטיפולית ובסרטן ריאות שאינו ניתן 

לניתוח הוא משיג שיפור של 60% לעומת הטיפול המקובל. המאיץ 

מצויד במערכת דימות המאפשרת רמת דיוק מירבית ובקרה מלאה 

על ההקרנה, כולל הפסקה וכיוון מחדש בשעת הצורך.

ד"ר אהרון אלון, ראש היחידה לטכנולוגיות מתקדמות ברדיותרפיה 

במרכז דוידוף: "המאיץ החדש מצטרף למאיץ נוסף במרכז המבצע 

טיפולי הקרנה ממוקדים במינון גבוה. המרכז שלנו הוא אחד המרכזים 

בעלי הניסיון הרב ביותר בשימוש בטכנולוגיה זו - עד היום טופלו 

למעלה מ-160 חולי סרטן הריאה וכ-20 חולי כבד ולבלב בהקרנות 

ממוקדות. המאיץ החדש יאפשר לנו להרחיב את מעגל המטופלים". 

פרופ' אייל פניג, מנהל יחידת הרדיותרפיה במרכז דוידוף, מסביר 

כי המאיצים המתקדמים משקפים שינוי משמעותי בגישה הטיפולית 

מקום  ההקרנות מקבלות  בחלק מהמקרים  כאשר  הסרטן,  למחלת 

עם  יחד  ההקרנות(,  )קרי  הרדיותרפיה  כה,  "עד  לניתוחים.  שווה 

הליבה  את  שהיוו  לניתוחים  מסייע  ככלי  שימשו  הכימותרפיה 

והטיפול העיקרי בסרטן. כיום, באמצעות היכולות הטכנולוגיות של 

הגידולים,  מסוגי  בחלק  מהפך:  חל  החדשות,  והתוכנות  המאיצים 

טיפולי המאיץ הם שווי ערך לניתוחים עם אותם אחוזי הצלחה של 

הניתוחים )בעולם במעקב של למעלה מחמש שנים, אצלנו כשנתיים 

וחצי(. כל זאת כחלק ממגמה כללית באונקולוגיה של צמצום הצורך 

אונקולוגיים,  בטיפולים  והולך  גובר  ושימוש  רדיקליים  בניתוחים 

בקרינה ובתרופות." 
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אולי תעשה מזה

אייל אלטויל התחיל את צילומי הסרט הדוקומנטרי על הסרטן שלו כבר בחדר 
הטיפולים. בינתיים הוא כבר עושה מזה מופע סטנד-אפ, אפילו שלחטוף בגיל 32 

סרטן של ילדים - זה ממש לא מצחיק. הצוותים הרפואיים של אייל שיתפו פעולה, 
הכל כדי שהבחור המיוחד הזה ינצח
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סרט

שורה ראשונה מימין: ד"ר ורד שבת, שלומי שחף, ד"ר משה ישורון, ד"ר אלונה זר, ד"ר שמעון ויין, ד"ר סולומון שטמר שורה שנייה מימין: פרופ' אהרון סולקס, כבהא מג'די, אורלי 
טלמור, לאה לוי, כוכבית יפת, אייל ויצרבין שורה שלישית מימין: ד"ר חנה ברנשטיין, ד"ר רון רם, ד"ר יעקב פולק, ד"ר עופר כספי, שרון בר גיל, פרופ' מאורה פיינמסר, דסי כוכב, 

אורה צורשדי שורה רביעית מימין: סמירו עומאן, אופיר כתריאל, סיגל סער, מרינה מזרייב, פרופ' אייל פניג, ד"ר עופר בינימינוב, אורית מרום, רבקה מלסה, ולנטינה בוריסיינקו, 
ענבר נגר עומד במרכז: אייל אלטויל
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ד"ר משה ישורון
ד"ר אלונה זרד"ר עופר כספי

פרופ' חנוך קשתן

אייל אלטויל הוא ה של  במסעו  כרגע  הכי משמעותי  שותף 

הקהל שלו. אייל בן ה-33 ערך מסע ארוך וקשה במלחמה 

נגד מחלת הסרטן. כעת, כשגופו הוכרז ללא סימני מחלה, 

לקוחים  שחומריו  אפ  סטנד  במופע  הקהל  את  לכבוש  יוצא  הוא 

מהקרבות העיקשים שניהל נגד המחלה, בעזרת צוות גדול ורב תחומי 

שלחם לצדו בכל החזיתות.

עזים  כאבים  וסטנדאפיסט,  שחקן  אייל,  חש   2010 בנובמבר 

בבטנו. לאחר בדיקות התברר כי מדובר בגידול ענק שיש להוציאו 

מיד. אייל, בחור בריא, חזק ורזה, המקפיד בדרך כלל על משטר של 

וכרסו כבר בולטת  וחסר כוחות,  ותזונה, הגיע לניתוח תשוש  כושר 

בשל הגידול. המנתח פרופ' חנוך קשתן, מנהל מחלקה כירורגית ב', 

נדהם מממדי הגידול. "זה היה גידול ענק בקוטר של כ-30-20 ס"מ. 

הסרתו חייבה הוצאת הטחול וכריתת חלק מהלבלב". הגידול נשלח 

היו  לא   - מהמקרים  ב-6%  שקורה  כפי   - התוצאות  אך  לביופסיה, 

"הוא פנתר, הבחור   - יפה מהניתוח הקשה  ברורות. אייל התאושש 

הגיע  הוא  כאן  והמשיך לשלב האבחון.   - הזה", אומר פרופ' קשתן 

לד"ר אלונה זר, אונקולוגית ממרכז דוידוף בבילינסון ומרגע זה ואילך 

היא תהיה הרופאה המנהלת את הטיפול בו ומרכזת את כל הנעשה. 

בהן  האפשרויות  "אחת  זר,  ד"ר  אומרת  נדיר",  בגידול  היה  "מדובר 

חשדנו היתה שמדובר בסרטן מסוג יואינג סרקומה, האופייני לילדים, 

במרכז  אביגד  ד"ר סמדר  של  במעבדה  לבדיקות  אותו  שלחנו  לכן 

לבדיקה  וכן  ילדים,  לרפואת  בבית שניידר  חוזרת  פתולוגית 

במקביל לתהליך האבחון החולים DANA FARBER בבוסטון". 

הגבוהה  בסבירות  העלה  סרקומה( )שאכן  יואינג  ביותר 

הגוף והתברר כי קיימת נשלח אייל להדמיה חוזרת של כל 

וכי  שנותח  באזור  מחלה  שארית 

הופיעו גרורות קטנות בחלל הבטן. 

ד"ר  התייעצו  המקרה,  נדירות  בשל 

ד"ר סלומון שטמר  מדוידוף,  ועמיתיה  זר 

ומנהל  לאונקולוגיה  המערך  מנהל  מ"מ   -

יחידת המחקר ופרופ' אייל פניג, מנהל יחידת 

בהקרנות  ייחודי  ניסיון  בעל  שהנו  ההקרנות 

ילדים, עם צוות האונקולוגים של שניידר, בעיקר 

על  והוחלט  ה'יואינג',  ד"ר שפרה אש, מרכזת  עם 

ניתוח  לפני  כימותרפיה,  טיפולי  שישה  של  מחזור 

במחלקה  אייל  עבר  הכימותרפי  הטיפול  את  נוסף. 

לאונקולוגיה בדוידוף, עם צוות האחיות בראשות תמי 

זוארץ האחות האחראית.

אייל בחר לתעד כל דקה וכל שלב בתהליך הטיפול 

הטיפולים  ואת  מהשיער  הפרידה  את   - הכימותרפי 

רוחו את הסרט  בעיני  ראה  כבר  יוצר,  כאמן  עצמם. 

התיעודי על מחלתו. ד"ר זר התנגדה בהתחלה אך לאחר 

שיחות עם אייל, הבינה כי זו דרך ההתמודדות המיוחדת 

שלו, ונתנה את הסכמתה לצילומים, שחשפו לא מעט מצבים קשים, 

פיזית ורגשית. במצבים אלה, ליוותה ותמכה באייל גם ד"ר שלומית 

פרי, מנהלת השירות הפסיכו-אונקולוגי במרכז דוידוף.

התהליך לווה גם בצילומים מסוג אחר: צוות מכון הדימות - ד"ר יעל 

 MRI-רפסון, ד"ר נטליה גולדברג וד"ר עופר בנימינוב מנהל יחידת ה

הגידול  והדמיות שהמחישו את מצב  צילומים  - סיפקו לכל אורכו 

בכל שלב ויכלו להעיד על מידת האפקטיביות של הטיפולים. ואכן 

ניתן היה לראות כי הטיפולים האגרסיביים פעלו ביעילות נגד הגידול. 

במקביל, הם גרמו לאייל לבעיות במעיים, ששלחו אותו "להתיידד" 

גם עם צוות כירורגית ב', שם אושפז לא פעם בשל חסימות מעיים.

לאור התוצאות הטובות של הטיפול, ניתן היה לגשת לניתוח השני 

אותו ביצעו פרופ' אבי ניסן, רופא בכיר במחלקה כירורגית ב' ופרופ' 

קשתן מנהל המחלקה. 

בניתוח המורכב, שדרש מיומנות רבה, התברר סופית כי אייל נקי 

משאריות מחלה, דבר שאיפשר מעבר לשלב המתוכנן הבא: השתלת 

זר, "אך  נתונים במבוגרים", אומרת ד"ר  "אין לנו מספיק  מוח עצם. 

בילדים השתלת מוח עצם בסרטן גרורתי זה משפרת את ההישרדות, 

ולכן החלטנו לבצע באייל השתלת מוח עצם עצמונית, דהיינו, מתאים 

שלו". את השתלת מוח העצם ביצעו ד"ר משה ישורון מנהל היחידה 

במחלקה  בכיר  רופא  רם,  רון  וד"ר  בדוידוף  עצם  מוח  להשתלת 

מלווה  דרייר  כשיהודית  עצם,  מח  והשתלות  להמטואונקולוגיה 

כמתאמת  "מטרת אותו  ישורון:  ד"ר  עצם.  מוח  השתלות 

היתה  לאפשר מתן כימותרפיה במינון גבוה כדי ההשתלה 

להשמיד את יתרת תאי הגידול".

לאחר כל השלבים הנ"ל, הגיע אייל לשלב 

הסופי במערכה: הקרנות. אלו נעשות לווידוא 

היעלמותו המוחלטת של הגידול, וניצח עליהן 

פרופ' פניג עם מומחיותו הייחודית.

ראשוני,  די  משלב  ההתמודדות,  כל  לאורך 

גוף-נפש,  של  הדוק  בקשר  המאמין  אייל,  החליט 

משלימה  לרפואה  היחידה  של  בשירותיה  להיעזר 

עופר  ד"ר  סרטן.  בחולי  המטפלת  דוידוף,  במרכז 

דוידוף,  במרכז  האינטגרטיבית  הרפואה  מנהל  כספי 

הנטורופתית שרון בר גיל, המומחית בדיקור סיני אורלי 

טלמור וראובן בר און המעסה הרפואי בעל מגע הקסם - 

ליוו אותו בייעוץ, בהנחיות לאורח חיים ולתזונה ובטיפולים 

משלימים. הוא מרגיש כי גם להם היה חלק חשוב במלחמה 

נגד הסרטן.

את  שסיים  ההקרנות  מחזור  לאחר  כיום  נמצא  אייל 

קדימה,  להביט  הבוחר  יוצר  כאדם  הטיפולים.  מסלול 

"ניצל" אייל את חומרי הגלם שסיפקה לו המחלה והחל 

לעבוד על הרצאה משולבת עם מופע סטנד אפ המתאר 

את התמודדותו עם מחלת הסרטן וסרט דוקומנטרי.
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הקשר לשבר
בכנס ESPEN בגוטנברג, שבדיה, הוצג מחקר שנעשה 
במחלקה לגריאטריה בבילינסון המראה קשר בין מצב 
תזונתי לבין רמת תפקוד וסיכויי החלמה אצל קשישים 

הסובלים משבר צוואר הירך

כנס השנתי של ESPEN, החברה האירופאית למטבוליזם ותזונה, הציגו תמר קורן-ב

מנהל  בלוססקי  ישעיהו  וד"ר  ודיאטה  לתזונה  מהיחידה  בכירה  דיאטנית  חכים 

במחלקה לגריאטריה בבילינסון, את תוצאותיו של מחקר משותף בו נבדק הקשר 

בין מצבם התזונתי של קשישים הסובלים משבר בצוואר הירך, לבין רמת התפקוד שלהם, 

כושרם הקוגניטיבי, עומס המחלות והתוצאות העתידיות של מצבם.

המחקר שנעשה במחלקה לגריאטריה גילה שיעור גבוה של מצב תזונתי לקוי בקרב 

האוכלוסייה שנחקרה: 44% היו בסיכון לתת תזונה ועוד 12% נמצאו בתת-תזונה. עוד הראו 

התוצאות קשר מובהק בין מצב תזונתי לקוי וסיכון לתת תזונה לרמה קוגניטיבית נמוכה, 

ירוד ולעומס מחלות גבוה. כמו כן התברר שבין הסובלים ממצב תזונתי לקוי,  לתפקוד 

יש שיעור גבוה יותר של אשפוזים חוזרים בשישה החודשים לאחר האשפוז בשל השבר, 

ושיעור תמותה גבוה בטווח של שלוש שנים לאחר האירוע. " לאור הקשר המובהק שמצאנו 

בין כל אלה לבין מצב התזונה של הקשיש, אין ספק שיש חשיבות רבה להתמקדות במצב 

התזונתי של הקשיש, על מנת לשפר את מצבו ואת סיכויי ההחלמה שלו," מסביר ד"ר 

בלוססקי. 

בכנס ESPEN בו הוצג המחקר השתתפו כ-3,000 נציגים מכ-170 מדינות. בחירתו של 

המחקר להרצאה מעידה על ההערכה המקצועית שניתנה לו. המחקר גם התקבל לפרסום 

למגזין היוקרתי Clinical Nutrition. ונקודה ישראלית-רבינית נוספת: יו"ר ESPEN הנוכחי 

הוא פרופ' פייר זינגר, מנהל המחלקה לטיפול נמרץ בבילינסון.

מושג "הכפר הגלובלי" הופך לנפוץ בחיינו בתחומים רבים. ה

מתברר שגם כאשר מדברים על תרומת מוח-עצם או דם 

משמעות  מקבל  הגלובלי"  "הכפר  המושג  הטבור  חבל 

מדינות  בין  והפערים  ההבדלים  וצמצום  הגבולות  טשטוש  נוספת. 

העולם במציאות המורכבת של המאה ה-21 הופכים את המלאכה 

שדורשת  מאתגרת  למשימה  מתאים  עצם  מוח  תורם  איתור  של 

מומחיות ומיומנות רבה.

עם זאת, מציגה המעבדה לסיווג רקמות בבילינסון אחוזי הצלחה 

בשנים  בפועל.  להשתלות  שהפכו  תרומות  במציאת  מרשימים 

2011-2007 ביצעה המעבדה 190 חיפושים אשר הניבו 100 השתלות 

חולים  עבור  עצם  מוח  תורמי  באיתור  העיקריות  המגמות  בפועל. 

ישראליים הוצגו על ידי ד"ר משה ישראלי מהמעבדה בכנס האירופאי 

לאימונוגנטיקה שנערך לאחרונה בליברפול, אנגליה: 

ממאגר  מתורם  גזע  תאי  )איסוף  'רגילות'  עצם  מוח  בתרומות 

ו-20%  הישראליים  במאגרים  נמצאו  מהתורמים   80%  - תורמים( 

מהתורמים המתאימים אותרו במאגרים בחו"ל.

המצב  הטבור(  חבל  מדם  נלקחים  )תאים  טבורי  דם  בתרומות 

ו-80%  בארץ  הציבוריים  במאגרים  נמצאו  מהמנות   20%  - הפוך 

במאגרי חו"ל.

ההסבר לכך הוא בהיקפי מאגרי התורמים בחו"ל לעומת ישראל 

בה קיים מחסור במנות דם טבורי במאגרים הציבוריים.

רמת התאמה גבוהה יותר בין התורם למושתל נמצאה במבוגרים 

לעומת ילדים: ב-60% מהמבוגרים אותר תורם זהה בהתאמה מלאה, 

הפרופיל  הוא  לכך  המשוער  ההסבר  בילדים.  בכ-40%  רק  לעומת 

ה"ערבוב"  עקב  ונוער  ילדים  בקרב  שקיים  והמגוון  העשיר  הגנטי 

העדתי במדינת ישראל.

לחולים  יהודים  חולים  בין  משמעותי  הבדל  הממצאים  גילו  עוד 

שנזקקו  יהודים  בקרב  מהארץ.  תרומה  במציאת  יהודים  שאינם 

מהמקרים,   90% במעל  בארץ  במאגר  תרומה  נמצאה   - לתרומה 

לעומת החולים שאינם יהודים שעבורם רק 35% מהתורמים שנמצאו 

הם מהמאגרים הישראליים.

ההסבר המשוער לכך נעוץ בייצוג הנמוך יחסית של תורמים לא-

יהודיים במאגרי התורמים בישראל. 

ד"ר משה ישראלי: "סיכום הממצאים מצביע על החשיבות הרבה 

לפיתוח מושכל ויעיל של מאגרי התורמים ושל המאגרים הציבוריים 

חיפוש  בישראל. במהלך העבודה המאומצת של  לדם חבל הטבור 

מחוץ  גם  ולפעול  לקופסה'  'מחוץ  גם  לחשוב  יש  עצם  מוח  תורמי 

לגבולות המדינה, כפי שעושים בהצלחה מרובה אצלנו במעבדה".

הכפר הגלובלי של תורמי מוח עצם
המעבדה לסיווג רקמות בבילינסון הציגה בכנס בליברפול הצלחות באיתור תורמי מוח 

עצם בתוך ומחוץ לגבולות המדינה
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 סכנה ברורה 
ולא-מיידית

בכנס  שהוצג  בבילינסון  שנערך  מחקר 
העולמי בסן דייגו לרפואת אם ועובר מצא 
סיכון מוגבר לטווח הארוך בהריון של נשים 

שעברו חבלה משמעותית 

לגרום ה עלולה  הריון  בזמן  משמעותית  חבלה  כי  הנחה 

לסיבוכים בהריון ובלידה - היא כמעט ברורה מאליה. ואכן 

בבי"ח  בכיר  רופא  מלמד,  ניר  ד"ר  ידי  על  שנעשה  מחקר 

לנשים בבילינסון בשיתוף עם מנהל חדר לידה פרופ' יריב יוגב ועם 

יחידת הטראומה, גילה כי חבלות משמעותיות שנגרמו לאישה בזמן 

ההריון גרמו לסיבוכים מיידיים ביניהם היפרדות שליה, לידה מוקדמת 

ואפילו מוות עוברי. המחקר נעשה על קבוצה בת 400 נשים לאורך 

מנפילות,  כתוצאה  משמעותית  חבלה  שעברו   2008-2000 השנים 

נוספים.  ואירועים  דווחה(  שאכן  )במקרה  אלימות  דרכים,  תאונות 

המונח "חבלה משמעותית" מתייחס לחבלות מדרגה 5 ומעלה במדד 

סיכון  רמות  גילה  המחקר  חבלות.  חומרת  למדידת  המשמש   ISS

גבוהה  כי רמת הסיכון בהריון של תאומים  שונות, לדוגמה התברר 

יותר. "ייתכן", אומר ד"ר מלמד, "שהסיבה היא שהרחם מתוח יותר 

ולכן חשוף יותר לפגיעה". אולם הגילוי המעניין של המחקר, שהוצג 

על ידי ד"ר מלמד בכנס לרפואת האם והעובר בסן דייגו ביוני 2011, 

אומר  לנו",  "התברר  יותר.  ארוך  לטווח  השלכות  יש  שלחבלה  הוא 

נראים  מיידיים  סיבוכים  ללא  טראומה  שחוו  "שנשים  מלמד,  ד"ר 

יותר  יותר לסיבוכים בהמשך ההריון,  גבוהה  היו ברמת סיכון  לעין, 

מאשר קבוצת הביקורת של נשים שלא חוו טראומה". הסיבוכים 

שליה,  היפרדות   - לפגיעה  בסמיכות  סוג המתרחש  מאותו  הם 

לידה מוקדמת ועוד.

ב-  לפרסום  גם  לאחרונה  התקבל  אשר  המחקר,  מסקנת 

 ,Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine
לקיים  הצורך  על  בבירור  מצביעה  שהיא  מאחר  חשובה 

מעקב אחרי כל אוכלוסיית הנשים שחוו חבלה משמעותית 

במהלך ההריון, גם אם בטווח המיידי לא נצפתה כל פגיעה 

בהריון. "אין צורך להפחיד", מדגיש ד"ר מלמד, "אבל היעדרה 

של פגיעה מיידית לא מלמד על ההמשך וחשוב שתהיה 

מודעות לצורך במעקב".
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השנה ציינה עמותת הידידים 75 שנה לבית החולים בילינסון באירוע 
יוקרתי באודיטוריום סמולארש שבאוניברסיטת תל אביב, במסגרתו 
מארינה  והזמרת  רעננה  סימפונט  שוחט,  גיל  מאסטרו  הופיעו 
מקסימיליאן בלומין. באירוע, בו נכחו למעלה מ-1,000 תורמים, נאספו 
ולרכישת  לאורולוגיה  לפיתוח המערך  הוקדשו  3.2 מיליון ₪, אשר 

ציוד טכנולוגי מתקדם.

ד"ר ערן הלפרן, ד"ר אהרון אלון, מנהל טכנולוגיות חדשות 
ברדיותרפיה במרכז דוידוף, רופאים ואנשי צוות נוספים במרכז 

דוידוף רצו יחד עם מטופלים במרתון תל אביב, למען רווחת 
המטופלים וקידום המחקר בדוידוף. הרצים - רופאים ומטופלים - 
השתלבו במקצים השונים של המרוץ, וחלקם אף רצו מרתון מלא. 

שלווה ויורם הסל, חברי עמותת הידידים, פתחו את ביתם ואירחו 
לארוחת ערב אינטימית כ-60 תורמים וחברים חדשים, אנשי 
עסקים, אשר הגיעו לשמוע את ד"ר ערן הלפרן מנהל מרכז 
רפואי רבין, שסיפר על מרכז הרובוטיקה החדש בבילינסון, על 

מצוינות רפואית ועל חדשנות בינלאומית ברפואה.
יו"ר הוועד המנהל פנחס )פיני( כהן העניק למשפחת הסל 
היה  באירוע  מיוחד  אורח  ובריאות.  חוסן  המסמל  זית  עץ 
לרפואה  החדש  המרכז  להקמת  תרם  אשר  חוסידמן,  דניאל 
הגדול  )המרכז  בילינסון  החולים  בבית  ולטראומה  דחופה 

ביותר במזרח התיכון(.

אירוע יוקרתי לציון 75 שנות מצוינות בבי"ח בילינסון

רובוטיקה במגדל מנהטן

רופאים ומחלימים רצים לחיים 

מימין: פנחס )פיני( כהן - יו"ר עמותת הידידים ואלי דפס מנכ"ל שירותי בריאות כללית 

מימין: חבר הועד המנהל של עמותת הידידים יורם פטרושקה ודניאל חוסידמן

מימין: שלווה הסל, עו"ד סתוי דבש, ג'ודי שלום ניר מוזס וג. יפית
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עמותת הידידים



ערב של כוכבים - אירוע הגאלה של ידידי רבין בארה"ב

פותחים את הלב בדאלאס

עמותת הידידים הזמינה תורמי כבוד לתערוכה, אשר נערכה באולם האירועים של קסטיאל, בתרומת בני המשפחה ובאצירת רוני 
בקשי. בתערוכה, שנקראה "התחדשות", הוצגו למכירה 40 עבודות אמנות, פרי יצירתם של מיטב אמני ישראל, כאשר ההכנסות 

יועדו להקמת המרכז לרפואה דחופה ולטראומה בבית החולים בילינסון. בתערוכה הושקה הגדה מרהיבה לפסח מאוירת ביצירותיו 
של האמן הבינלאומי דודו גרשטיין, שנתרמו על ידו.

מתחדשים למען המרכז

למען  במספר,  השני  התרמה,  אירוע  נערך  טקסס,  בדאלאס, 
המערך לקרדיולוגיה במרכז הרפואי. לטובת האירוע, שהתקיים 
נרתמו   ,Wyly Theatre היוקרתי  הבמה   לאמנויות  במשכן 
מובילים.  עסקים  ואנשי  המקומית  היהודית  הקהילה  חברי 
ביוזמה לאירוע היה מעורב דודי ויסמן, מבעלי קבוצת דור אלון 
עומד  דודי  הרפואי.  המרכז  של  הנאמן  וידידו  הכחול  והריבוע 
מאחורי הפעילות המוצלחת בדאלאס ועל כך נתונה לו הוקרתנו. 
התרומה המשמעותית שהתקבלה באירוע תשמש להקמת חדר 
כידוע  שהוא  בבילינסון,  לקרדיולוגיה  במערך  נוסף  צנתורים 

המוביל בישראל. 

ערב הגאלה השנתי של עמותת ידידי מרכז רפואי 
רבין בארה"ב )AFRMC( נערך באולם צ'יפריאני 
לאלי  בהצדעה  יורק,  ניו  שבמנהטן,  המפואר 
הורביץ ז"ל, שעמד בראש חברת טבע הישראלית 
במהלך  הבינלאומית.  להצלחתה  אותה  והוביל 
נציגה  ידי  על  פומבית  מכירה  הערב התקיימה 
בכירה מבית סותבי'ס, כאשר המוזמנים נקראו 
א.ק.ג,  מכונות  )כגון  רפואי  ציוד  פריטי  לרכוש 
חמצן(  ומסכות  דפיברילטור  אשפוז,  מיטות 
בארה"ב  השתלמות  מימון  וכן  בילינסון,  עבור 
לחמישה מתמחים מבית החולים. כל ההכנסות 
מהערב, שעלות כרטיס הכניסה אליו עמדה על 
ע"ש  והטראומה  המיון  למרכז  יוקדשו   ,1,000$

חוסידמן, הנבנה בימים אלו בבילינסון.

www.rmcfriends.com :לתרומה ולמידע היכנסו לאתר החדש של עמותת הידידים

מימין: אלון קסטיאל ופנחס )פיני( כהן - יו"ר עמותת הידידים

מימין: ד"ר ערן 
הלפרן מנהל 
המרכז הרפואי, 
דודי ויסמן ודודו 
גרשטיין

מימין: ד"ר ערן הלפרן מנהל מרכז רפואי רבין, נאווה 
ברק נשיאת עמותת ידידי המרכז הרפואי וחיים, בנו 

של אלי הורביץ ז"ל

מימין: דודי ויסמן ורעייתו ברוריה, הכומר מייק הייז ורעייתו קטי וד"ר ערן הלפרן, מנהל המרכז הרפואי
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מהו כאב כרוני?
לפי ההגדרה של האגודה הישראלית לכאב, כאב כרוני הוא 

כאב מתמשך בעוצמות שונות, עם הרגשה מלווה של דיכאון, 

כאשר במידה שאינו  משתפר הוא עלול לגרום להידרדרות 

נפשית ותפקודית. כאב הופך לכאב כרוני לאחר שלושה 

חודשים.

האם טיפול בכאב 
כרוני חייב להיות 

גם הוא "כרוני"?
לא בהכרח. לפעמים 

די בסדרה של טיפולים 

לפתרון הבעיה, ועליה 

יש לחזור מדי תקופה. 

אלו סוגי כאב קיימים?
מקובל לדבר על ארבעה סוגי כאב:

כאב "טוב" שאמור להתריע על בעיה  • 
קיימת ופגיעה ברקמות - כאב נוציצפטיבי

כאב כתוצאה מפגיעה מתמשכת  • 
ברקמות )לדוגמה דלקת פרקים( - כאב 

אינפלמטורי

כאב כתוצאה מפגיעה במערכת העצבים  • 
המרכזית או ממחלה הגורמת לפגיעה 

במערכת העצבים - כאב נוירופתי 

כאב שקיים ללא פגיעה ידועה ברקמות  • 
או במערכת העצבים  )לדוגמה 

פיברומיאלגיה( - כאב דיספונקציונלי 

מובן שהחולה יכול לסבול מכאב משולב. 

חולה אונקולוגי, לדוגמה, יכול לסבול 

משילוב של כאב אינפלמטורי וכאב נוירופתי.

כשמדובר בטיפול בכאב 
כרוני, מה ייחשב כטיפול 

מוצלח?
הפחתה של 50% מעוצמת הכאב 

היא הצלחה, כאשר ברור שהשאיפה 

היא להעלמתו כליל. 

האם  כאב מוגדר כתחום 
התמחות ברפואה?

כן, קיימת התמחות-על בכאב. 

אם הכאב נשאר, גם אם עוצמתו 
פוחתת בחצי - מדוע הטיפול מוגדר 

כמוצלח?
משום שיש משמעות רבה לעוצמת הכאב. 

הפחתתו בצורה משמעותית מאפשרת לאדם 

לתפקד ולנהל חיים תקינים. המטופלים עצמם 

מגדירים זאת: "עם זה אני יכול לחיות".

מדוע יש צורך בטיפול נפרד בכאב?
הכאב שמלווה את הסבל של החולה גורם 

להידרדרות במצבו - הידרדרות פיזית ונפשית 

הפוגעת באיכות החיים של החולה וביכולתו 

לתפקד בסביבתו )משפחה, עבודה(.

בכמה מטופלים מטפלת 
מרפאת הכאב בשרון?

2,500 מטופלים בשנה בממוצע.

כיצד מתמודדים עם כאב במרפאת 
הכאב בבית חולים השרון?

לאחר האבחון, יש מספר אפשרויות:

שימוש בתרופות מקו שני או שלישי, שאינן מוצעות על ידי  • 
הרופאים המקצועיים האחרים.

הזרקת חומרים תחת שיקוף רנטגן. מדובר בחומרים המשמשים  • 
להרדמה מקומית וסטרואידים.

( לטיפול במצבים השונים. • radio frequency( שימוש בתדרי רדיו

כיצד ניתן לקבל את שירותי המרפאה?
ניתן לקבל הפניה מרופא משפחה או מרופא מקצועי.

10 עובדות על כאב
ד"ר ארקדי בודובסקי, מנהל יחידת הכאב בבי"ח השרון
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מחלה בזכוכית מגדלת
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חיית גיל ההולדה היא תופעה כלל עולמית. במערב אירופה ד

עלה הגיל הממוצע של נשים בלידתן הראשונה מ-24.1 ל-29.4 

 1970( הקודמת  המאה  של  האחרונים  העשורים  בשלושה 

לעומת 2000(. ובישראל המגמה זהה: מגיל 24.2 לגיל 26.8 באותה 

הקריירה.  את  לקדם  כדי  ההולדה  את  לדחות  נוטות  נשים  תקופה. 

המועסקות  הנשים  מבין   42% כי  מורים  הברית  בארצות  הנתונים 

של  שנתית  הכנסה  בעלות  הנשים  מבין  וכ-49%  הגדולות  בחברות 

מעל 100,000$ מגיעות לגיל 40 כשהן ללא ילדים.

נתונים אלו עלולים לבלבל את ציבור הנשים, הקוראות בשקיקה 
כתבות המספרות סיפורי הריון של נשים בגילאי 45 ומעלה ומניחות 
כי אכן ניתן לדחות את גיל הכניסה להריון בלי הגבלה. המציאות 
אינה כזו, ולמעשה חלון הפוריות של הנשים באשר להשגת הריון 

מביציות עצמיות של האישה, הוא קצר, ובוודאי מוגבל גיל.

הכושר להרות פוחת והולך
רק מעטים יודעים כי מבין הנשים המנסות להרות בגיל 29-27 יהרו 

 ,39-37 לגיל  תגענה  כאשר  יותר,  מאוחר  ועשור  כ-30%,  חודש  מדי 

יצליחו רק 15% מדי חודש להרות. מבין הנשים שאינן משתמשות 

באמצעי מניעה ומקיימות יחסי מין בלתי מוגנים יהרו בתום שנה 96% 

בגיל 25, 33% בגיל 40 ורק 13% בגיל 45. בין הגילים 44-40 רק שליש 

מהנשים המעוניינות להרות יצליחו להרות באופן ספונטני. הריון בגיל 

45 ומעלה מתרחש באופן ספונטני באוכלוסייה מאוד מצומצמת. 

ביציות - ירידה בכמות ובאיכות
הנתונים הללו נובעים משני גורמים:

התינוקת  נולדת  מהגבר,  בשונה  הביציות.  במאגר  ירידה  • 
חיי  אורך  ולכל  מלידתה  ביציות.  של  סופי  מספר  כשבשחלותיה 

מתכלה  ולמעשה  זה,  מאגר  בהתמדה  מידלדל  שלה  הפוריות 

גנטיים  מגורמים  מושפע  זה  מאגר  גודל  המעבר.  לגיל  בהגיעה 

)יש נשים המגיעות לגיל הבלות שנים לפני חברותיהן(, מגורמים 

סביבתיים )למשל עישון( ומגורמים טיפוליים )כריתה חלקית של 

רקמה שחלתית במהלך הוצאת ציסטה, כימותרפיה ועוד(.

ירידה באיכות הביציות. הביציות נמצאות במצב "רדום" בשחלה  • 
במשך שנים, עד לשלב בו הן מתחילות בתהליך ההבשלה 

לגורמים  נחשפות  הן  כל אותה תקופה  בביוץ.  המסתיים 

סביבתיים )רעלים, קרינה וכד'( הפוגעים באיכותן. ביצית 

המבייצת באישה בגיל 40 נמצאת 40 שנה תחת השפעות 

שליליות כאלה. ביציות כאלה הינן בעלות כושר הפריה 

נמוך יותר, העוברים המתפתחים מהן הינם בעלי איכות 

גם  זו  ברחם.  להשתרש  פחות  נוטים  הם  ולכן  ירודה 

בעלייה  מלווים  מבוגר  בגיל  שהריונות  הסיבה 

הפגומים  ההריונות  ובשיעור  ההפלות  בשיעור 

מבחינה גנטית )כרומוזומלית(.

הרחם נשאר בכושר
כוכבת  על  המספרות  בעיתונים,  הכתבות 

)לא  תאומים  שחובקת   49 בת  קולנוע 

שחזרה  אם  או  פונדקאית(  באמצעות 

שאיבדה  לאחר   55 בגיל  ההורות  למעגל 

בן בתאונה, אינן חושפות במקרים רבים את העובדה כי שימוש של 

האישה בביצית של תורמת צעירה איפשר את ההריון. המתראיינות 

מבקשות להסתיר מידע זה מילדיהן ומסביבתן, אולם שלא בכוונה, הן 

מייצרות אשליה בקרב נשים החשות כי זמנן בידיהן בתחום הפוריות 

וכי כל האפשרויות עוד לפניהן.

עם  נותר  הרחם  הרבייה,  מערכת  הזדקנות  שלמרות  לציין  יש 

פוטנציאל השרשה כמעט תקין גם בגיל מתקדם. לכן, אם לוקחים 

ביציות מאישה צעירה כתרומה, מפרים אותן ומחזירים לרחמה של 

למחזור   50%( מאוד  גבוהים  והלידה  ההריון  סיכויי  מבוגרת,  אישה 

הגיל  התורמת.  לגיל  בהתאם  נמוך  ההפלות  שיעור  וגם  טיפולי(, 

המבוגר ביותר בו דווחו לידות מתרומת ביציות בעולם הוא 67 )לידות 

תאומים ברומניה והודו(. 

צריך כמובן לזכור כי בדרך כלל מגיעות נשים לשימוש בטכנולוגיה 

ל"שימור פוריות" והקפאת ביציות כשהן מבוגרות יחסית )בסוף שנות 

ה-30 לחייהן( ולכן איכותן של ביציותיהן כבר מלכתחילה ירודה, דבר 

שישפיע על סיכוייהן להרות בעתיד כשתרצנה להשתמש בביציות 

המופשרות. 

הקפאת ביציות - כיום גם בהתוויה לא רפואית
לפני כשנה איפשר משרד הבריאות את הטכנולוגיה של הקפאת 

בגילאי  נשים  דהיינו,  רפואיות,  ולא  "חברתיות"  מסיבות  גם  ביציות 

41-30 המעוניינת בשימור פוריות יכולות לעבור עד ארבעה מחזורי 

טיפול או עד לאיסוף 20 ביציות מוקפאות. הטיפול אינו בסל הבריאות 

ולכן העלות המלאה )כולל התרופות( חלה על האישה. יש להבהיר 

שמדובר בטיפול הכרוך במתן הורמונים ושאיבת ביציות תחת הרדמה 

כללית. 

לא פשוט להפשיר ולשרוד
להשיג  שכדי  בכך  בהתחשב  "מוגבל"  זה  פוריות  שימור  תהליך 

הביצית המוקפאת לשרוד את תהליך ההקפאה-הפשרה,  על  הריון 

לעבור תהליך הפריה להתפתח לעובר תקין שישתרש ברחם וישלים 

את התפתחותו. בניגוד לדעה הרווחת: טיפול הפריה חוץ גופית אינו 

משפר את איכות הביציות, ואינו מהווה פתרון לבעיית הזדקנותן. לכן, 

האישה  מגיל  מושפעות  גופית  החוץ  ההפריה  טיפולי  תוצאות 

בדיוק כשם שהגיל משפיע על סיכויי ההפריה הטבעית.

כל שנה חשובה!
המסר החשוב עבור נשים הוא כי למרות ההתקדמות - לא 

רצוי לדחות את ההריון לגיל מאוחר. שעון הפוריות מתקתק, 

כבר  להרות  קושי  יש  רבות  לנשים  כי  היא  ועובדה 

במחצית השנייה של שנות ה-30. זו הסיבה שאנחנו 

מתחילים בטיפולים באישה בגיל 35 כבר אחרי 6 

חודשים במהלכם אינה מצליחה להרות, לעומת 

שנה בנשים צעירות יותר.

עדיין  הפוריות  לטיפולי  בהגיעה  האישה  גיל 

ובתכנון  להצלחה,  בדרך  ראשי  מרכיב  מהווה 

החיים של כל אישה בתוך קריירה, זוגיות או חד 

הוריות - חשובה כל שנה! 

 פרופ' בני פיש, מנהל היחידה לפוריות והפריה
חוץ גופית בבי"ח לנשים, בילינסון

ההתקדמות הרפואית בתחום הפוריות הגיל
עלולה לבלבל במסריה את ציבור 

הנשים. גיל האישה מוסיף להיות הגורם 
המרכזי המשפיע על יכולתה להרות )עדיין( קובע

 חוות דעת שניה
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עדנה בר רצון
 מונתה למנהלת

יחידת איכות ברבין

אפרת מילנר
מונתה למנהלת מחלקת 

שירות ברבין

מירב גוט
מונתה למשנה למנהל ומנהלת 

אדמיניסטרטיבית ברבין

אורלי מסקין
מונתה למנהלת עמותת 

הידידים ברבין

לרה קסלמן
מונתה למנהלת הסיעוד 
בשרון ולסגנית מנהלת 

הסיעוד ברבין

ד"ר קרלוס גרוזמן
מונה למנהל בי"ח השרון

פרופ' אליעזר רחמילביץ
מונה ליועץ במרפאה 
לתלסמיה בבילינסון

פרופ' ארנון ויז'ניצר
מונה למנהל בי"ח לנשים 

בבילינסון 

נילי חממי
מונתה לסגנית מנהלת הסיעוד 

ברבין

*המינויים מופיעים לפי סדר האלף בית

רוחמה עמר
מונתה לאחראית שירות 

לקוחות ופניות הציבור בשרון

ד"ר גדי נוימן - סגן מנהל השרון
מונה למנהל המערך 

האמבולטורי )מרפאות חוץ( 
בבילינסון 

פרופ' ירון ניב - מנהל מערך 
הגסטרו ברבין

מונה למנהל מערך האיכות 
וסגן מנהל המרכז הרפואי

חלי לוי סהר
מונתה למנהלת כספים ברבין
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מינויים ברבין





פרופ' איתן מור
מנהל מחלקת ההשתלות בבילינסון, מונה 
לפרופסור מן המניין קליני בחוג לכירורגיה 
בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב

פרופ' מיכל פאול
רופאה בכירה ביחידה למחלות 

זיהומיות בבילינסון

פרופ' ישראל שטיינר
מנהל המחלקה לנוירולוגיה בבילינסון, 
מונה לפרופסור מן המניין לנוירולוגיה 

בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב

פרופ' איתן יניב
מנהל מכון אף וסינוסים 
במערך א.א.ג בבילינסון

פרופ' יעקב פרחי
רופא בכיר ביחידה לפוריות 

 והפריה חוץ גופית 
בבי"ח לנשים בבילינסון

פרופ' אילן זיו
רופא במחלקה לנוירולוגיה 

בבילינסון

מינויים לפרופסור חבר בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב:

מינויים לפרופסור חבר קליני בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב:

פרופ' ג'ראלד פרייזר
מנהל היחידה למחלות מעי 
דלקתיות ומ"מ מנהל המכון 
לגסטרואנטרולוגיה בבילינסון

פרופ' אלי לב
מנהל שירות הצנתורים בשרון, 

המערך הקרדיולוגי ברבין

פרופ' מאורה פיינמסר
מנהלת המכון לפתולוגיה 

בבילינסון

פרופ' יונתן כהן
סגן מנהל המחלקה לטיפול 

נמרץ כללי בבילינסון

פרופ' דניאל מימוני
מנהל היחידה לסרטן עור 
במחלקת עור בבילינסון

פרופ' רן טור-כספא
מנהל מחלקה פנימית ד' ומכון הכבד 

בבילינסון, מונה לדיקן המייסד של הפקולטה 
לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל

 55 רבין המגזין

מינויים אקדמיים





ד"ר סטיבן וולקס
מונה למנהל המחלקה 
לאורתופדיה בבילינסון

נירה כהן אהרונוב
מונתה למנהלת השירות 

לעבודה סוציאלית בבילינסון

פרופ' אמי חודק
מונתה למנהלת מחלקת עור 

בבילינסון

ד"ר שרה מורגנשטרן
מונתה למנהלת היחידה 

לפתולוגיה של דרכי העיכול 
במכון לפתולוגיה בבילינסון

גלי עדי
מונתה למנהלת השירות 
לעבודה סוציאלית בשרון

פרופ' אילן קראוזה
מונה למנהל מחלקה פנימית 

ו' - רקנאטי בבילינסון

פרופ' תומס שפיצר
מונה למנהל היחידה לשחזורי 

ראש וצוואר במערך א.א.ג. 
בבילינסון

ד"ר מריוס בראון
מונה למנהל יחידת הכבד 

בבילינסון

פרופ' דניאל מימוני
מונה למנהל היחידה למחלות 

סרטן העור במחלקת עור 
בבילינסון

ד"ר רחל מרום
מנהלת היחידה לשיקום 

לב בשרון, המערך 
הקרדיולוגי ברבין
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מנהלי מחלקות ויחידות במרכז הרפואי



"כשאני חוזר מהעבודה, דבר ראשון אני רץ לסחלבים שלי לראות מה 

שלומם", מודה בחיוך ד"ר יורי לוינסון, רופא מרדים )בבי"ח השרון( 

ומגדל סחלבים כתחביב. מה כבר יכול לקרות לסחלב במשך היום? 

אוהו, המון דברים. אולי יבש לו מדי? חם מדי? אולי נפתח פרח חדש? 

אולי הוא מראה סימני תשישות ומחלה חלילה? ד"ר לוינסון מכיר 

כל אחד מכ-200 סחלביו באופן אישי ומעניק לכל אחד מהם טיפול 

אישי - התזת מים, ריסוס, תוספת דשן, התקנת תמיכה או כל דבר 

אחר שהפרח זקוק לו.

בדירתו של ד"ר לוינסון, הסחלבים נמצאים בכל מקום אפשרי - 

חלקם בעציצים ובמכלים ואחרים מגודלים בתלייה. חיבתו לצמחים 

אינה דבר חדש עבורו. כנער צעיר בן 14, גידל בבית 400 סוגים של 

בבית  הוא  המגורים  כשמקום  במיוחד,  מרשימה  עובדה  קקטוסים, 

בעיר יקטרינבורג באוראל, כשבחוץ מינוס 30 מעלות. 

שני  כמעט  אין  מזה,  זה  לוינסון שונים  ד"ר  של  הסחלבים  פרחי 

צמחים זהים. גם משך הפריחה שונה. יש סחלבים שפריחתם נמשכת 

יום אחד בלבד. אך ד"ר לוינסון מדגיש שכמגדל - הפרח אינו המטרה. 

המטרה היא ההצלחה לגדל צמח בריא גם בסביבה שתנאיה לא תמיד 

אופטימליים. היופי הוא רק בונוס. 

"כל תחביב הוא דבר טוב", אומר ד"ר לוינסון, "ומוסיף המון לחיים. 

אבל סחלבים יותר טוב מבולים למשל, כי סחלבים זה יצור חי". אז 

פלא שהוא רץ לבדוק מה שלומם מיד כשהוא חוזר מהעבודה?

אהובתי!
אורכידיאה,

מה עושה רופא מרדים מיד כשהוא חוזר 
הביתה? בודק מה שלום 200 הסחלבים 

)אורכידיאות( שלו. ד"ר יורי לוינסון, מרדים 
בבית חולים השרון, מגדל סחלבים
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