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שלכם,

 
ד"ר ערן הלפרן

קוראים יקרים,
גיליון זה של מגזין רבין יוצא לאור לאחר שקיבלנו השנה את האישור הגבוה ביותר לאיכותנו כמוסד רפואי אקדמי - תו 

התקן הבינלאומי לבית חולים אקדמי מטעם ארגון JCI על בטיחות ואיכות בטיפול ומצוינות בהוראה ובמחקר. בכך הצטרפנו 

למועדון יוקרתי של נושאי תו תקן זה, ביניהם Mayo Clinic ,John Hopkins, UCLA, ומרכזים נוספים מובילים בעולם. 

את תו התקן קיבלנו לאחר סוללת מבדקי הסמכה מקיפים שנערכו על ידי צוות בוחנים מחו"ל. כל אחת ואחד מאלפי 

עובדינו תרמו את חלקם להצטיינותנו במבדקים, ואין לי ספק שכולם כאחד ימשיכו לתרום להגבהה נוספת של רף האיכות 

]תוכלו לקרוא הרחבה בנושא בידיעה בעמוד 9[.

המוניטין שמרכז רפואי רבין ממשיך לצבור, מביא לגידול מתמיד בביקוש לשירותיו. אנחנו נמצאים כבר שנים בעיצומה של 

מגמת הרחבה וגידול על מנת לענות על הביקושים. בגיליון זה תקראו על מערך המיון החדש שפתחנו לאחרונה, הגדול 

ביותר בישראל: מרכז חוסידמן לרפואה דחופה ולטראומה משתרע על שטח של כ-5,000 מ"ר ובו יטופלו כ-150,000 

פונים בשנה, בדגש על נוחות, פרטיות ויחס אישי תוך שמירה חסרת פשרות על איכות ומצוינות רפואית.

בשנה הקרובה נתחיל בבניית בניין אשפוז חדש, מעל חדר המיון החדש. בניין אשפוז זה יאוכלס בשלב ראשון בתפוסה 

של 200 מיטות, ובעתיד יוקם בו מרכז הלב שלנו. 

מוביל  לייעודו החדש כמרכז  יהוו את הבסיס  ניתוח חדשים, אשר  חולים השרון התחלנו בהקמת שמונה חדרי  בבית 

לניתוחים אלקטיביים. 

בשורה חדשה נוספת היא שהנהלת הכללית יחד עם משפחת דוידוף קיבלה החלטה להרחיב את מרכז דוידוף בהיקף 

של חמש קומות נוספות באופן שנוכל להבטיח טיפול מיטבי לחולי סרטן מכל רחבי הארץ בשיטות המודרניות ביותר.

בתוך כך, המשכנו לשפר השנה את תשתיות הטיפול במרפאות החוץ בבילינסון, ונפתחו מרפאות מרווחות בכל תחומי 

המערך הכירורגי.

בצד ההשקעה בתשתיות הפיזיות ובהצטיידות במכשירים המתקדמים ביותר מבחינה טכנולוגית אנו ממשיכים בשימת 

דגש על רמת השירות של בית החולים, וזאת למרות אילוצים תקציביים לא פשוטים. 

מיטב הרופאים הצעירים והאחיות המוסמכות המסיימים את מוסדות האקדמיה מבקשים לעבוד במרכז רפואי רבין. רבים 

מבין בוגרי מסלולי ההתמחות יוצאים להשתלמויות נוספות במוסדות היוקרתיים ביותר בעולם, על מנת לחזור ולהמשיך 

לשרת באופן המקצועי ביותר את האוכלוסייה הקרובה לליבנו.

הטור הפותח
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חותמת אחת של איכות
וכל מילה מיותרת

מרכז רפואי רבין קיבל את ההסמכה היוקרתית בעולם 

למצוינות רפואית באיכות ובבטיחות המטופל
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רואים לך בעיניים
חדש בבילינסון: מרכז לאיתור וטיפול מוקדם בגידולים מחוץ לעין ובתוכה

בבילינסון נפתח מרכז ארצי ייחודי הנותן מענה טיפולי כולל לגידולי עיניים.  
במרכז החדש יבצעו אבחון, טיפול ומעקב אחרי חולים הסובלים מגידולים 
נוירולוגיים  וגידולים  עיניים,  תוך  גידולים  העין,  בארובת  גידולים  בעפעפיים, 
המשפיעים על העין. ד"ר יפתח יסעור, מנהל שירות האוקולופלסטיקה במערך 
העיניים בבילינסון, מסביר כי זהו שינוי תפיסתי שישפיע ישירות על תוצאות 
הטיפול, מכיוון שאת המטופל ילווה, מרגע כניסתו למרפאה ועד להחלמתו 
המלאה ובהתאם לצורך, צוות רב מקצועי ובו רופאי עיניים, אונקולוגים, רופאי 
אא"ג, נוירו-כירורגים, פלסטיקאים, כירורגים של פה ולסת, פתולוגים, מומחי 

דימות ועוד.  
גידולים איתור  היא  יסעור,  ד"ר  לדברי  בעיניים,  בגידולים  העיקרית  הבעיה 
תוך-עיניים )בתוך גלגל העין(. הם אינם נראים חיצונית, ומרביתם אף אינם 

עיניים בכיר במערך העיניים  רופא  ד"ר אודי רייך,  ראייה.  גורמים להפרעת 
בבילינסון שהתמחה במרכז רפואי בלונדון בתחום אונקולוגיה אופטלמולוגית, 
מדגיש את החשיבות המכרעת לאיתור גידולים מוקדם ככל האפשר: "רובנו 
שומרים על אורח חיים בריא אך מזניחים ביצוע בדיקת עיניים שגרתית אחת 
לשנה. יש לדעת כי גידול שלא שלח גרורות מהעין אל הגוף וגודלו קטן עד 
העין  את  להציל  ניתן  בחלק מהמקרים  מעל 85%.  הם  ריפויו  סיכויי  בינוני, 
ולעיתים את הראייה". במרכז החדש לטיפול בגידולי עיניים בבילינסון ניתנת 
זמינות גבוהה של תורים, כדי לאפשר התייחסות מהירה במקרים דחופים. 

ההפניה למרכז באמצעות רופאי עיניים ורופאי משפחה.
 

 eyetumors@clalit.org.il :טלפון: 03-9377171 | פקס: 03-9377573 | מייל

עדיף ביחד
"סדנת מאוזנים" לחולי סוכרת, בהנחיית דיאטנית ופסיכולוגית, מקלה על 

חיים עם  המחלה

בהוקרת  מסכמים  אשר  בוגרים,  מחזורי  וכמה  כמה  כבר  יש  בבילינסון  הפועלת  סוכרת  לחולי  לסדנה 
אכילה,  הרגלי  התאמת  המחלה:  של  שונים  היבטים  עם  להתמודד  להם  שמסייעת  הסדנה  את  תודה 
פעילות גופנית, הפחתת לחצים, התמודדות עם שינויים גופניים ונפשיים שהמחלה מעוררת כמו מצבים 
של היפוגליקמיה ]ערך גלוקוז מתחת לנורמה[ ופחד מהיפוגליקמיה. כל זאת תוך יצירת מרחב שמאפשר 

הבאת נושאים אישיים הקשורים בחיים עם מחלה כרונית. 
לאנדוקרינולוגיה  במכון  הסוכרת  שירות  מנהלת  זינגר,  ג'ואל  ד"ר  עם  בשיתוף  מתקיימת  הסדנה 
מהמערך  ופסיכולוגית  ודיאטה  לתזונה  מהיחידה  דיאטנית  ידי  על  משותפת  בהנחיה  בבילינסון, ומועברת 
לפסיכולוגיה. כך מובטח כיסוי של מגוון ההיבטים הרלוונטיים לחיים עם המחלה, העוסקים בחוויות של גוף 
"ההטרוגניות הזאת  ומשתתפים בה צעירים בשנות ה-20 לצד מבוגרים.  גילאית,  ונפש. הסדנה היא רב 
להב,  מיה  הפסיכולוגית  עם  יחד  הסדנה  את  המעבירה  דיאטנית  לוריא,  ולנטינה  אומרת  מצוין",  עובדת 
"הצעירים לומדים מהמבוגרים וההיפך". הסדנה אינה מחליפה ייעוץ תזונתי פרטני או טיפול פסיכולוגי פרטני 
אם צריך, ומובן שבמקרה של נושאים רפואיים, המנחות מפנות אל הרופא, אך יתרונותיה המובהקים הם: 
יצירת מסגרת חברתית שמאפשרת לשתף, לחלוק וללמוד מניסיונם של אחרים, לצד הזדמנות לרכוש ידע 

מגורמים מקצועיים שונים, שיוכל לתרום להתמודדות עם המחלה. 
הסדנה כרוכה בתשלום, נמשכת כ-12 מפגשים בשעות אחר הצהריים. מועדי פתיחה של מחזור חדש 

מתפרסמים בשירות הסוכרת.

טלפון: 03-9376033
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לא לנשים בלבד
מרפאת BRCA בגברים - המוטציה הגנטית המעלה סיכון 
לסרטן שד בנשים, מגבירה סיכון לסרטן הערמונית אצל 

גברים

מרפאה חדשה ויחידה מסוגה בישראל נפתחה בבילינסון והיא מיועדת לאבחון, 
 .BRCA לאיתור ולמעקב אחרי גברים העלולים להיות נשאי המוטציה הגנטית

BRCA מוכר לכולנו כגורם סיכון משמעותי לתחלואה בסרטן שד בנשים, וכעת 

נמצא שגם הגברים בסיכון. על בסיס מחקרים רב-לאומיים חדשים שהתפרסמו 
 ,)European Urology-ו  Journal of Clinical Oncology( בעיתונים מדעיים מובילים 
פי  )בין  יותר  גבוה  סיכון  זו, הם בעלי  גנטית  הנושאים מוטציה  גברים  כי  הוכח 
יותר  2 לפי 3( ללקות בסרטן הערמונית, והסרטן שיופיע אצלם יהיה אגרסיבי 
מסרטן ערמונית רגיל וקטלני יותר. לאור מידע זה, הבינו בבילינסון את הצורך 
בפתיחת מרפאה שתאתר את הגברים, תעקוב אחריהם ותזהה הופעת סרטן 

בשלב המוקדם ביותר האפשרי.
מהתמחות  לאחרונה  שחזר  אורולוג  מרגל,  דוד  ד"ר  הוא  המרפאה  מנהל 
בכירורגיה אורו-אונקולוגית ודוקטורט באפידמיולוגיה באוניברסיטת טורונטו, שם 
למד את הנושא. המרפאה מתנהלת בשיתוף עם המכון לגנטיקה בבילינסון, עם 

היועצת ענבל קידר.
לנשאים,   PSA-ל דם  בדיקת  לגנטיקה(,  )במכון  גנטי  בירור  מתבצע  במרפאה 
בדיקה רקטלית ומעקב. במסגרת המרפאה מתבצע גם מחקר, שחלקו ממומן 

על ידי האגודה למלחמה בסרטן.
גברים שאובחנו כנשאים בעקבות  גברים:  אוכלוסיות  מיועדת לשתי  המרפאה 
מחלת בת משפחה, וגברים עם קרובי משפחה נשאי BRCA )אמא, אבא, אחיות, 

סבתא( שעדיין לא אובחנו. במקרה זה הסיכון לנשאות הוא 50%. 
קיימות נשאיות רבות  כי  ויש להניח  נשים נשאיות רשומות,  בישראל כ-7,000 
שאינן מאובחנות. ד"ר מרגל מדגיש את החשיבות בפיתוח מודעות לנושא אצל 
גברים, ובביצוע הבדיקות הנחוצות, לאור הסיכון הרב הקיים הן בהופעת המחלה 

והן בחומרתה.

טלפון: 03-9378089

בוטוקס לוושט
במרפאת הגסטרו בבילינסון מטפלים בהפרעות בתנועתיות הוושט באמצעות הזרקות בוטוקס

במרפאת הגסטרו של בילינסון, ביחידה להפרעה בתנועתיות מערכת 
הזרקות  באמצעות  בוושט  רצוניות  לא  בהתכווצויות  מטפלים  העיכול, 

בוטוקס לסוגרים הבעייתיים.
הוושט הוא צינור שרירי שבשני קצותיו סוגרים - כשהסוגר העליון מתחבר 
לחלק התחתון של הגרון )הלוע( והסוגר התחתון מחבר לקיבה. המזון 
שאנו אוכלים עושה דרכו מן הגרון אל הקיבה דרך הוושט. כאשר הסוגר 
נוצרת חסימה שהשפעותיה קשות: קשיים בבליעה,  "נתקע",  התחתון 
דרסטית  ירידה  ואחריה,  באכילה  כאבים  בוושט,  האוכל  הצטברות 
במשקל, הקאות ופליטות. כאשר הבעיה היא בסוגר העליון, הבעיה היא 

כמובן כבר בבליעה עצמה, על כל מה שכרוך בכך.
הזרקת  הוא  בבילינסון  בהצלחה  שמיושם  המתקדמים  הטיפולים  אחד 
בוטוקס לשריר הלא רצוני המפעיל את הסוגר, כדי להרפות ולשחרר אותו. 

ההקלה היא מיידית, והשיפור באיכות החיים - עצום.
"במקרה  הפרוצדורה:  את  גסטרואנטרולוג המבצע  דיקמן,  ד"ר רם  אומר 
של תלונות על התופעות שנמנו, אנחנו מבצעים בדיקת גסטרוסקופיה - 

מחדירים לוושט דרך הלוע צינור גמיש עם מצלמה 
ומסיירים בוושט, בקיבה ובתריסריון. אם מאתרים 
את  לבצע  יכולים  אנחנו  התחתון,  בסוגר  בעיה 

הזרקת הבוטוקס במהלך הבדיקה".

במהלך  להתבצע  יכולה  ולא  יותר  מורכבת  ההזרקה  העליון,  בסוגר 
הבדיקה. "אזור ההזרקה רגיש הרבה יותר", אומר ד"ר דיקמן, "וההזרקה 
התופעה  באשפוז".  ותלווה  כללית,  בהרדמה  ניתוח,  בחדר  תיעשה 
אינה שכיחה, והמנגנון להתכווצויות הלא רצוניות של הוושט אינו ברור, 

וההערכה היא שמדובר בדלקת הגורמת להרס תאי עצב.
הטיפול בחולים נעשה במשותף על ידי צוות הפרעות בליעה במרפאה, 
שבו שותפים פרופ' יעקב שבירו רופא אא"ג והנוירולוג ד"ר יוסף זולדן, 
העובדה  את  בחשבון  ומביא  לגופו  מקרה  בכל  נעשה  הדיון  כאשר 

שהשפעת הבוטוקס מתפוגגת לאחר מספר חודשים.

טלפון: 03-9377241/2
השירות ניתן במסגרת סל הבריאות.
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דעי מה המספרים שלך!
הכרת נתוני לחץ דם, כולסטרול וסוכר 

יסייעו לך לשמור על הלב שלך
נפתחה מרפאת לב ייעודית לנשים בריאות הנמצאות 

בקבוצות סיכון לחלות במחלת לב ולנשים  עם 
מחלת לב "נשית"

נפיחות בפנים? כאבים בזמן אכילה? יובש פה?
שתי מרפאות רוק חדשות מאפשרות אבחון וטיפול בבעיות הנגרמות כתוצאה מבעיות בבלוטות הרוק

במרכז רפואי רבין נפתחו שתי מרפאות ייחודיות המיועדות לטיפול בסובלים מבעיות בבלוטות הרוק. האחת בבי"ח השרון, בהנהלת ד"ר חנה גילת, מומחית 
באא"ג וכירורגיית ראש וצוואר, והשנייה בבילינסון, בהנהלת ד"ר גל אבישי, מומחה בכירורגיית הפה והלסתות. 

אלפים סובלים מבעיות לא מאובחנות הקשורות בבלוטות הרוק. לעיתים האבחון עלול לקחת חודשים ואף שנים. ד"ר חנה גילת מסבירה: "בעבר היכולת 
לטפל במחלות בלוטות הרוק היתה מוגבלת מאוד, ומטופלים רבים סבלו מבעיות שנמשכו שנים ללא אבחון וטיפול מתאימים. כיום ניתן לטפל בבעיות 

רבות באמצעות טכנולוגיות חדשניות, אך דרושים ידע ומיומנות מיוחדים על מנת לאבחן ולטפל בבעיות אלו". 
אחת הבעיות העיקריות אלה היא הפגיעה באיכות החיים של המטופל, כפי שמסביר ד"ר גל אבישי: "מעבר לבעיה הבריאותית הקיימת, המטופל עלול 
לסבול ממצבים מביכים של נפיחות פתאומית בפנים, או יובש פה קיצוני המפריע לדיבור. כמו כן, בעיה ממושכת בבלוטות הרוק, שאינה מטופלת נכון, 

עלולה לגרום לעיוות אסתטי ניכר".
קיימות מגוון בעיות בתפקוד בלוטות הרוק - אבנים, מחלות דלקתיות, זיהומים חוזרים ואף גידולים שפירים או ממאירים. ברוב המצבים השפירים ניתן כיום 
לטפל באמצעות תרופות או בהליך כירורגי פשוט יחסית. "בזכות הטיפול המשולב של צוות מומחים, אנו יכולים לפתור את הבעיה ולשפר משמעותית את 

איכות חייהם של המטופלים", אומרים ד"ר גילת וד"ר אבישי.
טלפון: 03-9376666. הטיפול נמצא בסל השירותים של שירותי בריאות כללית וניתן להגיע למרפאה באמצעות הפניה מרופא שיניים או רופא המשפחה. 

רווחה  שנים  במשך 
המוטעית  התפיסה 
היא  לב  שמחלת 
בפועל  גברית.  מחלה 
הרבה  פוגעת  המחלה 
בגברים(  גם  )כמו  בנשים 
עיקרי  תמותה  גורם  ומהווה 
המחלה  שכיחות  הנשים.  בקרב 
הפסקת  סביב   ,55-45 בגילאי  עולה 
המגמה  בשילוב  זאת  החודשי,  המחזור 
הסיכון  לגורמי  מודעות  והעדר  השמנה  של 
סוכר(  כולסטרול,  דם,  לחץ  )נתוני  האישיים 

והצורך לטפל בהם.
אשפוז  מנהלת  פורטר,  אביטל  ד"ר  אומרת 
קרדיולוגיה ומרפאת לב האשה במערך לקרדיולוגיה: 
הרפואיים  המדדים  את  מכירות  לא  רבות  "נשים 
ולא  וגלוקוז  דם  לחץ  כולסטרול,  ערכי  כגון  שלהן 
מודעות לכך שהן נכללות בקבוצת סיכון לתחלואה 

לבבית".
והסיכונים  השכיחות  הנמוכה,  המודעות  לעומת 
תפתח  נשים  שתי  מכל  אחת  בעלייה:  נמצאים 
מחלת לב או כלי דם )אירוע מוחי(, שיעור התמותה 
בנשים צעירות עם התקף לב מצוי בעלייה, כמו כן, 
64% מהנשים שלוקות באופן פתאומי בהתקף לב לא 
חוו סימני מחלה קודמים. ל-90% מהנשים יש לפחות 
גורם סיכון אחד המעמיד אותן בסיכון לפתח מחלות 
תחנות  מצויות  אישה  של  חייה  במעגל  כאשר  לב, 

וגיל  בסיכון  הריון  כמו למשל   - במיוחד  סיכון  עתירות 
המעבר.

לאוכלוסיות  ייעודי  מענה  נותנת  החדשה  המרפאה 
שונות של נשים:

נשים צעירות לאחר הריון שהוגדר כ"הריון    
בסיכון" )סוכרת הריונית, יתר לחץ דם הריוני,    
רעלת  הריון( וזאת לאור מחקרים המראים    

כי הסיכונים של אישה שהיתה בהריון בסיכון    
ללקות במחלת לב עולים פי 2. לרבות     

מהנשים במצב זה אין מושג על היותן בסיכון.  
נשים לאחר הפסקת המחזור החודשי עם    
גורמי סיכון למחלות לב - לאור מחקרים     
שמראים כי בשלב זה, עקב השינויים     

ההורמונליים, הסיכון לתחלואה לבבית  
עולה פי 3.   

נשים עם  מחלת לב כלילית "נשית" - דהיינו     
ללא מציאת חסימות משמעותיות בעורקים    

הכליליים.  

המרפאה החדשה, שעובדת בשיתוף פעולה הדוק עם 
בית החולים לנשים הן במחלקת היולדות והן במרפאת 
האבחנתית  ההתייחסות  את  מעניקה  המעבר,  גיל 
התפתחות  בזמן  לזהות  כדי  הנדרשת,  והטיפולית 

תחלואה לבבית, ולתת את הטיפול המתאים.

טלפון: 03-9377136
avitalp@clalit.org.il :מייל של ד"ר פורטר
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זריקת עידוד
הזרקת בוטוקס לשלפוחית להפחתת דליפת שתן כאשר 

התרופות אינן עוזרות

התופעה של שלפוחית שתן רגיזה, המתבטאת בדחיפות במתן שתן ובאובדן 
שתן, מופיעה אצל חולים במחלות עצביות כגון טרשת נפוצה, פרקינסון ועוד, 
על רקע הפגיעה במנגנון העצבים השולט בשלפוחית. המילה "דליפה" עשויה 
להטעות. אצל רבים מהחולים מדובר בתופעה חמורה מאוד של נזילה רצופה. 
"זו פגיעה קשה מאוד באיכות החיים", אומר ד"ר יוסף אברבנאל, רופא בכיר 
"אנחנו מנסים קודם טיפול תרופתי אך לעיתים  במחלקה לאורולוגיה בשרון, 

הוא נכשל".
במקרים של כשל תרופתי, מציעים במערך לאורולוגיה בשרון פתרון של הזרקת 
בוטוקס לכיס השלפוחית. הבוטוקס, רעלן בעל השפעה משתקת על העצבים, 
משתק את ההתכווצות הלא רצונית של כיס השתן ומונע את הדליפה. ההזרקה 
אולם  החולים,  בבית  לילה  כרוכה באשפוז של  ולעיתים  מתבצעת בטשטוש 
הדליפה",  של  מוחלטת  הפסקה  להשיג  עשויים  "אנחנו  דרמטיות.  תוצאותיה 
אומר ד"ר אברבנאל, "וגם אם במקרים מסוימים עדיין יש דליפה מינורית, עבור 
החולה מדובר בקפיצה משמעותית באיכות החיים". במערך לאורולוגיה ביצעו 
כבר עשרות הזרקות בשנה האחרונה, עם תוצאות מצוינות. הזרקת הבוטוקס 
ד"ר  אולם  אותה,  וניתן לחדש  וחצי,  בין חצי שנה לשנה  יעילה לתקופה של 
אברבנאל מדגיש כי גם החולים אינם ממהרים לחזור. "גם כאשר ההשפעה 
מתפוגגת, החולה נשאר במצב טוב משמעותית לעומת המצב בו הגיע אלינו, 

ועבור חולים רבים זהו מצב שניתן לחיות איתו בשלום".
טלפון: 03-9372256

והשרון  בילינסון  החולים  בתי 
ההסמכה  את  קיבלו 
לאיכות  בעולם  המובילה 
חולים  בבתי  ולבטיחות 
 JCI-ה ארגון  מטעם 
 Joint Commission(
International(. זו הפעם 
רפואי  השנייה שמרכז 
רבין מקבל הסמכה זו, 
אך הפעם יש בה עליית 
ניתנה  ההסמכה  מדרגה. 
על  רק  לא  החולים  לבתי 
על  גם  אלא  בטיפול  מצוינות 
מרכז  והמחקר.  ההוראה  איכות 
רפואי רבין נושא עכשיו בתו התקן היוקרתי הבינלאומי המשולב - לבטיחות 
ואיכות הטיפול, ולהוראה ולמחקר אקדמיים, והוא מצטרף בכך למועדון יוקרתי 
במינסוטה,   Mayo Clinic ביניהם  בעולם,  המובילים  הרפואיים  המרכזים  של 
 Amager באמסטרדם,   Amc במרילנד,   John Hopkins אנג'לס,  בלוס   UCLA

בקופנהגן, United Family Hospital בבייג'ין ועוד.
את מבדקי ההסמכה ביצע צוות בודקים אמריקאי מטעם ארגון JCI. שישה 
בודקים לאורך שישה ימים בהם נבדקו 1,218 נושאים ב-15 תחומים מרכזיים 
צוותים,  בין  תקשורת  זיהומים,  מניעת  התרופתי,  הטיפול  בטיחות  ביניהם 
פרוטוקולי מחקר, ניהול הטיפול במשאב האנושי, ניהול המרכז ועוד. הבוחנים 

אשפוז,  מחלקות  כולל  המרתפים,  ועד  מהגג  החולים  בתי  שני  את  סרקו 
יישום נהלים, סדרי  מכונים, מרפאות ועוד. בכל אתר נבדקה ההקפדה על 

עבודה, תיעוד פעולות רפואיות, תקינות ציוד רפואי ועוד.
"הדגש  הרפואי:  המרכז  מנהל  וסגן  האיכות  מערך  מנהל  ניב,  ירון  פרופ' 
ודרכי עבודה אחידים  במבדק זה היה להדגים סטנדרטים רפואיים, נהלים 

לכל המחלקות ולשני בתי החולים בילינסון והשרון".
בתהליך ההכנות היסודי למבדק, לקחו חלק פעיל אלפי עובדים משני בתי 
החולים. צוותי האיכות פעלו בנושאים כגון זיהוי מטופלים, טיפול באוכלוסיות 
מיוחדות, הכנה לניתוח, מניעת נפילות, טיפול בחולה מונשם, מניעה וטיפול 

בפצעים ועוד.
רחל כהן, מנהלת הסיעוד ברבין, אומרת כי הירתמות העובדים היתה מדהימה. 
"לכל אחת ואחד מהם מגיע צל"ש. זה לא דבר של מה בכך, להצליח בארגון 
והיא  עובדים".  מ-4,000  למעלה  ומעסיק  חולים  בתי  משני   המורכב  גדול 
מוסיפה כי העמידה בסטנדרטים הגבוהים של ה-JCI מעידה על קיומה של 

תרבות ארגונית של מצוינות 365 יום בשנה ולא רק בעת מבדקים.
ד"ר ערן הלפרן, מנהל מרכז רפואי רבין, תולה את ההצלחה בסגל המרכז: 
נרתם  והזדהות ארגונית,  "סוד ההצלחה שלנו הוא הסגל שגילה אכפתיות 
בהישג  מדובר  שלנו!  העובדים  בסגל  גאה  אני  להצלחתנו.  והביא  להכנות 
ומצרף את המרכז הרפואי  משמעותי הקובע רף חדש בבריאות בישראל, 
לחוג בינלאומי נכבד". תהליך האקרדיטציה נערך ביוזמה, בתמיכה ובליווי של 

שירותי בריאות כללית. 

כמו המובילים בעולם
מרכז רפואי רבין קיבל את תו התקן הבינלאומי היוקרתי לבית חולים אקדמי - בטיחות ואיכות בטיפול ומצוינות 

בהוראה ובמחקר
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בזמן שטופלתם
מרפאה קרדיולוגית חדשה "שומרת על הלב" במהלך 

הטיפול האונקולוגי

הטיפול הכימותרפי בחולי סרטן הינו לרוב הטיפול העיקרי שמאריך ומציל את חייהם, 
אך לעיתים עלול לגרום נזק ללב. "האפשרות של ירידה בתפקוד הלב הינה עובדה 
קלינית מוכרת", אומר ד"ר זאזא יעקבישוילי, רופא בכיר בטיפול נמרץ לב במערך 
לקרדיולוגיה בבילינסון ורכז המרפאה הקרדיו-אונקולוגית, "אך כאשר מדובר בטיפול 
מציל חיים, אנחנו מוכרחים לשלם את המחיר". אולם, ניתן לצמצם את הנזקים ללב 
למינימום, וזהו ייעודה של המרפאה אותה מנהל ד"ר יעקבישוילי, המיועדת לחולים 

אונקולוגיים ופועלת בשיתוף פעולה מלא עם מרכז דוידוף לסרטן.
אומר  מאוד",  חשוב  ואונקולוגיה,  קרדיולוגיה  התחומים,  שני  בין  הפעולה  "שיתוף 
המטופלים  אצל  הלבבי  התפקוד  אחרי  עוקב  אמנם  "האונקולוג  יעקבישוילי,  ד"ר 
המתאימים אך הנזק עלול להתגלות גם אחרי סיום הטיפול הכימי, כאשר התפקוד 
עד  הגיעו  מטופלים  בהם  מקרים  ידועים  הלב.  לאי-ספיקת  וגרם  החמיר  הלבבי 
לכדי צורך בהשתלת לב. אנו במרפאה מתחילים את הליווי הקרדיולוגי במטופלים 
שבקבוצת הסיכון להתפתחות מחלת לב כבר משלבי הטיפול הראשונים, כדי למנוע 

מצבים כאלו".
לא תמיד מנגנוני הפגיעה של הכימותרפיה בלב ברורים, אך במרפאה מפעילים 
שימוש  כגון:  מוקדם,  בשלב  כבר  נזק  שמאתרות  מתקדמות  בדיקה  שיטות 
ועוד. משוכללות  דימות  שיטות  הלב,  בתפקוד  צפויה  לירידה  כסמן   בביו-מרקרים 
עם גילוי הסמנים, מתחיל הקרדיולוג בטיפול המניעתי על מנת לצמצם את הנזק 
ללב. המטופל נמצא אם כך במעקב של האונקולוג המטפל ושל הקרדיולוג במקביל, 
על מנת לקבל החלטות טיפוליות שיביאו בחשבון את שתי המחלות. "זהו נושא 
ייחודי", אומר ד"ר יעקבישוילי, "שקיבל תנופה גדולה בשנים האחרונות. במרפאה, 

הפועלת כבר כשנה, טופלו מאות חולים".
מנהל המערך לקרדיולוגיה פרופ' רן קורנובסקי מוסיף: "אנו רואים חשיבות רבה 
השירות  ולהיפך.  אונקולוגיות  ממחלות  הסובלים  הלב  לחולי  כוללני  טיפול  במתן 
יחד".  גם  הבעיות  משתי  הסובלים  לחולים  יותר  טוב  טיפול  מתן  יאפשר   החדש 
המרפאה פועלת בימי ב' במרפאות חוץ של המערך לקרדיולוגיה. יש לפנות עם 
מכתב מסודר מהאונקולוג או ההמטו-אונקולוג המטפל עם ציון הבעיה הספציפית 

ותולדות המחלה, כולל רשימת טיפולים אונקולוגיים ותרפות קבועות.

השירות ניתן במסגרת סל הבריאות.
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לגעת ברוח
הצוות הסיעודי במרכז דוידוף רוכש כלים לליווי 

רוחני של החולים 
במטרה לתת טיפול כוללני למטופלים ולמשפחות על הצוות המטפל 
הסרטן:  מחלת  בעקבות  המושפעים  החיים  מימדי  לכל  להתייחס 
הפיזי, הנפשי, הרוחני והחברתי. הצוות הסיעודי במרכז דוידוף מיישם 
גישה ותובנה זו בשגרה. במחלקה להמטואונקולוגיה והשתלות מוח 
עצם, מתקיימים מפגשים למטופלים ובני משפחותיהם בהם דנים בפן 
הרוחני של ההתמודדות עם המחלה. את המפגשים מנחות אחיות 
בכירות, בהנהגת ענת פק אחות אחראית במחלקה להמטואונקולוגיה 
והשתלות מוח עצם, והסוגיות העולות במפגשים הן חיבור למשמעות 
וכוחות בהתמודדות עם המחלה, תקווה, אהבה וסליחה. המפגשים 
ובני  המטופלים  מצד  והביקוש  וחצי  לחודש  אחת  מתקיימים 
משפחותיהם רב מאוד. במקביל מתקיימת מדי שבוע, בשיתוף עם 
היחידה לרפואה משלימה במרכז דוידוף, סדנת מדיטציה המונחית 

על ידי על ידי שתי אחיות בכירות שהוכשרו לכך.
להקים  משימה  עם  אחראית  כאחות  לדוידוף  הגיעה  פק  כשענת 
מחלקה להשתלות מוח עצם, היא יצאה למסע חיפוש אחר דרכים 
נתקלים  הצוות  ואנשי  היא  בו  המתמשך  הסבל  עם  להתמודדות 
בהם כשגרה: "חיפשתי גישה הוליסטית שתאפשר התייחסות לאדם 
כמכלול גוף ונפש הנובעת מגישה חומלת של הצוות". כחלק מכך 
למדה ענת ליווי רוחני לאנשים במצבים מאיימי חיים ומצבי סוף חיים, 
בעבודת  רוחני  ליווי  לשילוב  תוכנית  לפתח  כיעד  לעצמה  וסימנה 
הסיעוד במרכז דוידוף. יחד עם אמירה מורג, מנהלת הסיעוד במרכז 
דוידוף, ועם ד”ר אריאל וורנר העוסקת בפסיכותרפיה וליווי רוחני, הן 
ולעשייה  להכשרה  השונות  הפעילויות  את  ומלוות  חוקרות  יוזמות, 
של הצוותים על מנת לשפר את איכות חייהם של המטופלים מחד, 

ואיכות חייהם המקצועית של הצוותים מאידך.

מרפאה נוירו-
אונקולוגית

חדש בדוידוף: מרפאה לטיפול בגידולי מוח ובסיבוכים 
נוירולוגים הקשורים במחלת הסרטן 

בתחום  מומחית  סיגל,  טלי  פרופ'  של  בניהולה  חדשה,  מרפאה 
הנוירו-אונקולוגיה, נותנת מענה של מומחיות רב תחומית הן לגידולי 
הסרטן.  למחלת  הקשורות  הנוירולוגיות  התופעות  למכלול  והן  מוח 
עד 30% מחולי הסרטן סובלים מגרורות במערכת העצבים וכ-50% 
שפוגעות  לוואי  תופעות  גם  מפתחים  בסרטן  המטופלים  מהחולים 
במערכת העצבים. פרופ' סיגל, אשר התמחתה בתחום בבית החולים 
Memorial Sloan Kettering בניו יורק, מסבירה כי כיום מקובל בעולם 

לטפל בתופעות אלו במסגרת התמחות מיוחדת.
המרפאה במרכז דוידוף עוסקת בשלושה תחומים:

גידולים ראשוניים במערכת העצבים )במוח או בחוט השידרה(  
גידולים משניים במערכת העצבים שמקורם במקום אחר בגוף    

אך שלחו גרורות למערכת העצבים   
סיבוכים נוירולוגים שנגרמים כתוצאה מנוכחות גידול במקום     

כלשהו בגוף )ללא גרורות(  
פגיעה במערכת העצבים כתוצאה מהטיפול במחלה גידולית     
שמחוץ למערכת העצבים )כמו סיבוכים של כימותרפיה(     

או מבעיות הנלוות לטיפולים )כמו זיהומים ועוד(  

ועובדת  נוירופסיכולוגית  רופאים,  כולל  בדוידוף  המרפאה  צוות 
סוציאלית. 

ובדיקות  רפואי  תיעוד  שולח,  מגורם  הפניה  מכתב  עם  להגיע  יש 
דימות.

לקביעת תור: 03-9377955

פתוח
חניון תת-קרקעי חדש ומתקדם 

נפתח בבילינסון

שנבנה  ומתקדם  חדש  תת-קרקעי  חניון  נפתח  בילינסון  בבי"ח 
בסטנדרטים של בתי חולים מובילים בעולם. 

אדום- מערכת  כולל  מתקדמים,  תכנון  עקרונות  לפי  נבנה  החניון 
על  שמקלה  ומספור  צביעה  ושיטת  פנויים  מקומות  לסימון  ירוק 
ההתמצאות. החניון שממוקם מתחת למערך המיון החדש שיופעל 
בקרוב בבילינסון, מאפשר גישה ישירה ומקורה הן אל מתחם המיון 

והן לכלל רחבי ביה"ח. 
בחניון החדש והמרווח 410 מקומות חניה המעניקים פתרון להמוני 

הפוקדים את בית החולים מדי יום. הכניסה לחניון מרחוב סורוקה.
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"בייבי בום" ימשיך לרגש
סדרת הטלוויזיה הייחודית שצולמה בבילינסון, המתעדת את רגעי הקסם של לידת תינוק, כבשה את לב 

הצופים ותעלה לעונה נוספת בערוץ 10

לנשים  בבי"ח  הלידה  בחדרי  שצולמה  בום",  "בייבי  הטלוויזיה  סדרת 
בבילינסון, ושודרה בערוץ 10, זכתה לרייטינג גבוה מאוד והפכה לנושא 
שיחה בפינות הקפה ובסלונים הישראליים. בעקבות כך תמשיך הסדרה 
פורמט  פי  על  הפקות  גיל  חברת  ע"י  שהופקה  הסדרה,  נוספת.  לעונה 
והחד  הדרמטי  לרגע  עדים  להיות  הצופים  את  מזמינה  מצליח,  בריטי 
פעמי בו נולד תינוק ונוצרת משפחה.  40 מצלמות, שהוצבו בשני חדרי 
לידה, במסדרונות ובחדרי הצוות בבילינסון, תיעדו את הנעשה מרגע הגעת 
היולדת לביה"ח ועד הרגע המרגש בו התינוק יוצא אל העולם. לשם כך, 
הוקם בביה"ח חדר שידור ובקרה שאויש על ידי 50 אנשי הפקה שעקבו 
ופיקחו 24 שעות ביממה על המתרחש באזורים המצולמים. מיקרופונים 
הוצמדו ליולדת ולבן זוגה, כמו גם למיילדות ולרופאים. מספר בתי חולים 

התמודדו על ההשתתפות בסדרה, והבחירה בבילינסון גרמה התרגשות 
וגאווה לבית החולים. כל הזוגות המשתתפים נתנו את הסכמתם מראש.

הסדרה  כי  מציין  בבילינסון,  לנשים  בי"ח  מנהל  ויז'ניצר,  ארנון  פרופ' 
משקפת נאמנה את יכולתו הייחודית של הצוות להתאים עצמו לכל גווני 
הפסיפס האנושי המגיע לחדר הלידה. הוא לא חשש מראש מהכנסת 
ואני שמח שאנו  בצוות שלנו  "בטחתי  ל"קודש הקודשים":  צוות הצילום 
יכולים להראות איך אנחנו מתנהגים ביום יום, בלי מסכות, איך אנחנו עדיין 
מתרגשים מלידות וכמה חשוב לנו שכל זוג יזכה לחוויית הלידה הטובה 

ביותר שאפשר."
פרופ' יריב יוגב, מנהל חדר לידה ומיון יולדות בבי"ח לנשים בבילינסון, הפך 

לאחד מכוכבי הסדרה האהובים. 

כוכבי הסדרה "בייבי בום"

שקט מצלמים... מבט לחדר לידה בו הותקנו המצלמות בתקופת צילומי הסדרה
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עיצוב הגוף -
החוליה הסופית

ניתוח לטיפול בעודפי העור ועיצוב הגוף לאחר ניתוח 
קיצור קיבה

הניתוח הבריאטרי - לטיפול בהשמנת יתר חולנית - הוא אירוע משנה חיים. 
ירידה דרמטית של עשרות קילוגרמים במשקלו עליה העז  המנותח חווה 
רק לחלום. "המנותחים חושבים שהניתוח הביא מזור לכל בעיותיהם", אומר 
ד"ר אֶריק בראל, רופא בכיר במחלקה לכירורגיה פלסטית בבילינסון המנהל 
את מרפאת הניתוחים הפוסט-בריאטריים, "אך עודפי העור המשמעותיים 
לחיים  בדרך  עצומה  מכשלה  מהווים  במשקל  הירידה  לאחר  שנותרים 
 - ובחזה  בישבנים  בידיים,  באזור הבטן הקדמית,   - העור  עודפי  החדשים". 
היומיומי  בתפקוד  חמורה  פגיעה  גם  האסתטית,  לבעיה  בנוסף  יוצרים, 
ויכולים גם לגרום לזיהומים חוזרים בקפלי  וביכולת לבצע פעילות גופנית, 
העור. במקרים רבים, השינוי המשמעותי באיכות החיים לו מייחלים החולים 

ניכר רק לאחר הניתוח לטיפול בעודפי העור.
בניתוח הפוסט בריאטרי מטפל הכירורג הפלסטי בעודפי העור ומעצב את 
יכולים להתבצע גם  ניתוחים אלו  הגוף מחדש, בהתאם למשקלו החדש. 
כאשר הירידה המסיבית נעשתה ללא ניתוח, אלא כתוצאה מדיאטה ושינוי 

הרגלי חיים.
אירוע  הוא  הפוסט-בריאטרי  הניתוח  גם  הבריאטרי,  הניתוח  כמו  "בדיוק 
משנה חיים", מדגיש ד"ר בראל. "המעקב מראה כי הניתוחים לעיצוב הגוף 

משפרים את השמירה לאורך זמן על המשקל החדש", הוא מדגיש.
הניתוח הפוסט-בריאטרי מתבצע רק לאחר ביצוע הערכה מדוקדקת של 
המועמד על ידי צוות המרפאה. ההתקדמות בפועל במסלול הניתוחי נעשית 
אז  בו.  והתייצב  אליו,  סמוך  או  היעד,  למשקל  הגיע  המועמד  כאשר  רק 
ניגשים להערכה של מצבו הרפואי הכללי של המועמד, מצב העור, מצבו 

הנפשי ומתקבלות החלטות לגבי סדר העדיפויות של הניתוחים השונים. 
הניתוחים האפשריים הם: מתיחת בטן, מתיחת בטן היקפית, מתיחת ירכיים 
פנימיות וחיצוניות, מתיחת זרועות, הרמת שדיים והגדלתם, טיפול בבעיית 
יקבל, בשיתוף עם המנותח,  צוות המרפאה  ישבנים.  והרמת  השד הגברי 
החלטה באלו אזורים הוא אכן זקוק לניתוח. "מדובר בניתוחים ארוכים. גם 
אם היה נוח לנו לעשות את הכל בניתוח אחד", אומר ד"ר בראל, שעבר 
השתלמות בניתוחים הפוסט-בריאטריים בשווייץ, "אנחנו מגבילים את זמן 
הניתוחים,  ובמידת הצורך מפצלים את ההליך". למרות מורכבות  הניתוח 

ההתאוששות בדרך כלל מהירה, ואפשר להסתפק באשפוז קצר.
בעידן המודרני, כאשר השמנת היתר הופכת למגיפה, גדל והולך הביקוש 
לניתוחים בריאטריים, ובעקבות כך הביקוש 

לניתוחים הפוסט-בריאטריים. 
חוליה  זו  כי  ובצדק,  חשים,  המרזים 
הטיפול.  שרשרת  לסגירת  הכרחית 
ד"ר  אומר  בבילינסון",  שלנו  "הייחוד 
מעניקים  שאנו  בכך  "הוא  בראל, 
הבריאטרי  מהניתוח  כוללני:  מענה 
ועד  במשקל  הירידה  ליווי  דרך 

עיצוב הגוף מחדש".

טלפון: 03-9377457

רבין המגזין14 
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אתיקה ליד
מיטת החולה

צוות מיוחד מתוך ועדת האתיקה של בית החולים, 
מיומן במתן תשובות מיידיות לסוגיות אתיות 

בוערות

האתיקה היא חלק בלתי נפרד מהרפואה, ובוודאי כאשר החולה 
ומשפחתו נמצאים בשיאו של מצב משברי - אם לקראת קבלת 
החלטה רפואית גורלית או לקראת סוף חייו של החולה - אז יכיל 
לשם  מיידי.  פתרון  הדורשות  אתיות  סוגיות  גם  הרפואי  הטיפול 
לטפל  תפקידו  אשר  מיוחד  צוות  רבין  רפואי  במרכז  פועל  כך 
בבעיות אתיות דחופות ולספק פתרון אשר יאפשר את ההתנהלות 

הרפואית הנכונה באווירה של פיוס והשלמה. 
הצוות הנו חלק מייצג מתוך ועדת האתיקה של בית החולים, כפי 
שמסביר ד"ר בעז תדמור, המשנה למנהל מרכז רפואי רבין ומרכז 
על  מותווה  החולים  בבית  האתיקה  נושא  "כל  האתיקה:  ועדת 
ידי ועדת האתיקה שלנו, הפועלת על פי חוק. בוועדה, שהרכבה 
נקבע בחוק, חברים רופאים, פסיכולוגים, עו"סים, אנשי דת, נציגי 
ציבור ומשפטנים. בראש הוועדה עומדת השופטת בדימוס מרים 
אתיות  בשאלות  הן  ודנים  סדיר  באופן  מתכנסים  אנחנו  פריש. 
ואנשי  המחלקות  מנהלי  אלינו  שמפנים  בדילמות  והן  עקרוניות 
הצוות הרפואי". הנה מספר סוגיות שעלו אך לאחרונה על שולחן 
הוועדה: האם לעשות החייאה לחולה בן 80 משותק בגפיו? מה 
לעשות עם התנגדות של חולה לכריתת רגל אשר תציל בבירור 
למרות  הכרה  מחוסר  לחולה  טיפול  להעניק  האם  חייו?  את 
התנגדות משפחתו? "הרופאים לא בהכרח לומדים לפתור סוגיות 
אלו במהלך לימודיהם, הם מתפקדים במצבים מורכבים של אי 
ודאות רפואית, מול החולה ומשפחתו", אומר ד"ר תדמור, "ותפקיד 

הוועדה להתוות להם מדיניות ופתרונות".
שני חוקים מרכזיים מסדירים את שדה האתיקה בטיפול הרפואי, 
זכויות  חוק   - ובהחלטותיה  בפעולתה  הוועדה  את  מנחים  והם 

החולה וחוק החולה הנוטה למות. 
לא פעם הסוגיות האתיות המתעוררות, הקשורות בדרך כלל למתן 
או אי מתן טיפול, הן דחופות ונדרשות לפתרון מיידי. משום הקושי 
בכינוס הוועדה הגדולה בהתראה קצרה, הוקם צוות מיוחד מתוך 
הוועדה, מעין יחידת קומנדו, כפי שמגדיר זאת ד"ר תדמור, הכולל 
רלוונטיים.  נוספים  ונציגים  רפואית  פסיכולוגית  הוועדה,  יו"ר  את 
חברי הצוות מתכנסים על פי קריאה, לעתים ליד מיטת החולה, 
דנים בכל ההיבטים, שומעים את כל המעורבים, מקיימים על פי 
הצורך דיונים טלפוניים עם חברי ועדה אחרים ומגיעים להחלטה. 
פסיכולוגית  רייכר-עתיר,  רבקה  ד"ר  אומרת  שלנו",  "המטרה 
הצוות  וחברת  בבילינסון  לפסיכולוגיה  במערך  ורפואית  קלינית 
המיוחד, "היא לאפשר תמימות דעים מרבית בין כל הקודקודים 
מחויבים  אנחנו  הרפואי.  והצוות  משפחתו  החולה,   - המעורבים 
לטיפול רפואי מיטבי, ורק טיפול הניתן מתוך הסכמה ופיוס, יכול 
להיות טיפול מיטבי". שיתופו של פסיכולוג גם בצוות המצומצם 
הנו הכרחי, משום שבפתרון הסוגיות האתיות יש חשיבות גדולה הן 
להערכת מצבו הרגשי והנפשי של החולה, וכשירותו לקבל מידע 
והחלטות, והן להערכה של מערכת היחסים המשפחתית העוטפת 
אותו. ד"ר רייכר-עתיר מדגישה כי מדובר תמיד במצבים אקוטיים, 
נוגעים ללב ומטלטלים. לעתים, כאשר היא מעריכה שהחולה או 
לבקש  עשויה  היא  החלטה,  לקבל  בכדי  מדי  נסערים  משפחתו 
פסק זמן לצורך הרגעה והתעשתות. "מדובר בדרך כלל בשעות 
או בימים ספורים, כי אנחנו תמיד נמצאים במצב שהפתרון חייב 

להגיע בדחיפות", מסבירה ד"ר רייכר-עתיר. 
בהגיעו למיטת החולה, הצוות המיוחד מרחיב, איפוא, את פעילות 
החולה  ביותר,  הקשים  במצבים  כי  ומבטיח  האתיקה  ועדת 
את  שתאפשר  בתמיכה  יגובו  הרפואי,  הצוות  גם  כמו  ומשפחתו 
אנושי  טיפול  לתת  למען  הראויות  הרפואיות  ההחלטות  קבלת 

ומכבד ביותר.
הפנייה לועדת האתיקה נעשית דרך צוות המחלקה.

זז במרכז
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המיון הגדול בישראל שנפתח בבילינסון, 
מסמן עידן חדש ברפואה הדחופה בישראל

גיבורי על", כך מכנה ד"ר בעז תדמור, המשנה למנהל ומ"מ מרכז רפואי " 

בבילינסון,  דחופה(  לרפואה  המחלקה   - )מלר"ד  המיון  עובדי  את  רבין, 

הנערכים בימים אלו למעבר למיון החדש. "אלו אנשים שעומדים לעבור 

למיון שלא היה כמותו בישראל. הם גיבורי על כיוון שעומדים לעבור ארבעה שינויים 

משמעותיים במקביל: גיאוגראפי, טכנולוגי, כוח אדם ותודעתי, כפי שרק גיבורי על 

בסרטים יכולים לעבור". 

ואכן, המיון החדש הוא מהפך מכל בחינה. הוא מבשר עידן חדש בכל הנוגע לרפואה 

דחופה בבילינסון בפרט ובמדינת ישראל בכלל. המיון, שהקמתו התאפשרה הודות 

מ"ר.   5,000 פני  על  ומשתרע  בישראל  הגדול  הוא  חוסידמן,  דניאל  של  לתרומתו 

בסטנדרטים  דחופה  רפואה  שירותי  בשנה  אליו  הפונים  אלפי  למאות  יספק  הוא 

המתקדמים ביותר בעולם, בזמינות מלאה של 24 שעות ביממה באמצעות הציוד 

הטכנולוגי המתקדם ביותר.

ההפרדה המסורתית בין "מיון פנימי" ו"מיון כירורגי" מפנה את מקומה למיון הפונים 

אליו על פי "שוכבים" - חולים המגיעים באמבולנס או חולים שמצבם מחייב טיפול 

בשכיבה, ו"מהלכים" - חולים המגיעים עצמאית שמצבם מוגדר קל. ההפרדה הזאת 

הוקם מתחם  טראומה  למטופלי  רפואית.  קדימות  פי  על  יותר  יעיל  טיפול  תבטיח 

טראומה הכולל 8 עמדות מצוידות במיטב הציוד והמכשירים לטיפול בפצועים עם 

פגיעות רב מערכתיות קשות. יחידת הטראומה של בית החולים בהובלת ד"ר מיכאל 

שטיין ומתאמת הטראומה דינה אלבואר היא מהמובילות בישראל.

למיון יש גם אגף דימות צמוד )צילומי רנטגן, אולטרסאונד ו-CT(, שיאפשר את ביצוע 

כל בדיקות הדימות הנדרשות מבלי צורך לשנע את המטופלים ברחבי בית החולים.

תם עידן הווילונות 
תאים  במקומם,  הוילונות.  עידן  תם  מירבית.  פרטיות  למתן  עוצבו  הטיפולים  חדרי 

גישה  המאפשרים  ולוגיסטיים  רפואיים  שיקולים  פי  על  בקפידה  שתוכננו  פרטיים 

למניעת  היגיינה  כללי  על  מירבית  ושמירה  בנוחות  מלווה  שהיית  המטפל,  לצוות 

זיהומים. בנוסף הוקמו מתחמי טיפול משותפים המעוצבים אף הם על פי עקרונות 

של נוחות ופרטיות. <

המיון החדש

פתוח!
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המיון החדש הוא מהפך מכל בחינה. הוא מבשר עידן 
חדש בכל הנוגע לרפואה דחופה בבילינסון בפרט 
ובמדינת ישראל בכלל. חדרי הטיפולים עוצבו למתן 
פרטיות מירבית. תם עידן הוילונות. במקומם - תאים פרטיים שתוכננו 
בקפידה כדי לאפשר גישה לצוות המטפל, שהיית מלווה בנוחות 
ושמירה מירבית על כללי היגיינה למניעת זיהומים פתוח!

17 תא אשפוז פרטי רבין המגזין



"המיון החדש היה כורח 
המציאות: בילינסון הוא 
בית חולים שלישוני 
ומרכז-על לטראומה 
הגדול ביותר בארץ. 
מועברים אלינו מאות 
חולים מכל רחבי הארץ 
בכל שנה, אנחנו נמצאים 

בחזית הרפואה 
בכל עשייתנו

המיון החדש

מימין: תמי גרינברג וד"ר צבי רוטנברג

מתחם הטראומה

תקרת שמיים
כסביבה  הקרקע,  לפני  מתחת  בנוי  כולו  המיון 

ב"מיון  מדובר  טילים.  התקפות  מפני  ממוגנת 

את  לסגור  ניתן  ספורים  רגעים  תוך   - מכופתר" 

כל הפתחים ולהפוך אותו לבועה נפרדת מהעולם 

החיצוני. דווקא בשל נתונים אלו, נעשתה השקעה 

יוצאת דופן בעיצוב המקום תוך שימוש בממצאי 

evidence based design - תכנון מבוסס ראיות, 

של  שלאסתטיקה  העיקרון  על  המבוסס  עיצוב 

והרפואי  הנפשי  מצבו  על  השפעה  יש  הסביבה 

יהונתן צונץ, סגן מנהל מרכז  של החולה. אומר 

רפואי רבין: "מתוקף תקנות התכנון, המיון מתוכנן 

חמורות  מגבלות  עליו  מוטלות  וככזה  כמקלט 

בחרנו  לכן,  ומיקומם.  חלונות  לגודל  הנוגע  בכל 

מן  אלמנטים  שילוב  כמו:  עיצוביים  בפתרונות 

בעלים;  מעוטרים  בטפטים  שימוש  כגון  הטבע, 

הצוות  עמדות  ומעל  המטופלים  מיטות  מעל 

אור  המדמה  שמים',  'תקרת  תאורת  הותקנה 

טבעי, מאוירת בשמים ובנוף ירוק". אותם עקרונות 

יושמו גם בבחירת הצבעים וחומרי הגימור והחיפוי, 

המוסיפים לתחושת הרוגע וההרמוניה. 

מותו של תיק הקרטון
של  החולים  בתי  בין  החלוץ  הוא  החדש  המיון 

ד"ר  ממוחשב.  רפואי  תיק  בהנהגת  הכללית 

נפתלי מידן, סגן מנהל מרכז רפואי רבין, המוביל 

את תהליך המחשוב במיון, יכול לבשר על מותו 

שנקלט  חולה  לכל  שנפתח  הקרטון  תיק  של 

ושרבוטים שלא-תמיד  וכלל ערימות דפים  במיון 

החולה  תיק  של  הממוחשב  הניהול  קריאים.  היו 

במיון, מבוסס על התוכנה הנהוגה בבית החולים 

החולה  תנועת  אחר  לעקוב  מיועד  והוא  כולו, 

במיון. התוכנה שפותחה בשירותי בריאות כללית 

מאפשרת בכל רגע נתון לצוות לדעת מה מצבו 

של החולה, היכן הוא נמצא? האם הוא בדימות? 

מה  שיניים?  בעיית  בשל  ולסת  לפה  עלה  האם 

אחרי  עוקבת  התוכנה  הדם?  בדיקות  ממצאי 

ההחלטה  שבסופו  התהליך  לסיום  עד  החולה 

האם לאשפז או לשחרר הביתה. עבור כל מטופל 

יתקבל סיכום מסודר עם הנחיות ברורות שישמש 

המטפלים  הגורמים  את  אותו,  הצורך  פי  על 

יאושפז  בה  האשפוז  מחלקת  את  או  בקהילה 

החולה. 

אנשי  כל  נטלו חלק  המיון,  בתהליך התכנון של 

שמלווה  רוטנברג  צבי  ד"ר  של  בניהולו  המערך, 

את הצוות בתהליך כולו. את החודשים האחרונים 

העבודה  לתרגול  מנצלים  ה"שי"ן"  שעת  לפני 

תמי גרינברג, האחות האחראית  במקום החדש. 

של  התכנון  מתחילת  "כשותפה  אומרת:  במיון, 

לראות  אמיתית  התרגשות  זוהי  החדש  המיון 

ורווחה  תנאים  יצירת  על  לפרטים  איך החשיבה 

למטופל, למלוויו ולצוות יוצאת לפועל ומתממשת. 

מזמינה  בסביבה  ענקית  מדרגה  קפיצת  זו 

ושירותית". 

במספר  הן  משמעותי  גידול  יציג  החדש  המיון 

טיפול  בעמדות  והן  יוכפל,  שכמעט  המיטות, 

וכורסאות  החייאה  חדרי  בידוד,  חדרי  נמרץ, 

טיפול. בנוסף, יתבטא הגידול גם בשטחי הטיפול 

ובכוח אדם רפואי, סיעודי, מנהלי ולוגיסטי מומחה 

ברפואה דחופה.

כורח  היה  החדש  "המיון  מסכם:  תדמור  ד"ר 

המציאות: בילינסון הוא בית חולים שלישוני ומרכז-

על לטראומה הגדול ביותר בארץ. מועברים אלינו 

מאות חולים מכל רחבי הארץ בכל שנה, אנחנו 

נמצאים בחזית הרפואה בכל עשייתנו. סוף סוף 

את  משקף   - המיון   - שלנו  הראווה  חלון  גם 

בית החולים.  והטכנולוגית של  האיכות הרפואית 

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה". 
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מחקר בדוידוף בודק מהי השפעת הטיפול 
הכימותרפי על כלי הדם במטרה להציע 

פתרונות שילוו את הטיפול וימנעו או יצמצמו
את הנזק

טיפול הכימותרפי, המצליח לטפל ביעילות במחלת הסרטן ולעיתים מציל ל
חיים, יש תופעות לוואי שונות העלולות לגרום נזק למערכות שונות בגוף. 
בין התופעות נמצא גם נזק לכלי הדם. "עד כה, ידענו כי טיפול כימותרפי 
עלול להוביל למגוון רעילויות לרקמות בריאות", אומרת ד"ר אירית בן אהרון, רופאה 
בכירה במכון לאונקולוגיה במרכז דוידוף בבילינסון, "אך מביניהם, רעילות לכלי הדם 
לנו  היה  שלא  מאחר  לאפיון,  מאוד  קשה  כה  עד  היתה  מהכימותרפיה  כתוצאה 

מכשור מתאים שידגים את מה שקורה בכלי הדם בזמן אמת". 
עם השתכללות מכשור ההדמיה ב"זמן-אמת", מצליח המחקר שמובילה ד"ר בן 
אהרון, יחד עם מנהל יחידת המחקר וסגן מנהל המכון לאונקולוגיה פרופ' סלומון 
וגם  הכימותרפי,  הטיפול  בעקבות  הדם  לכלי  הנזק  את  יותר  טוב  להבין  שטמר, 

להעריך את הנזק שנגרם לפוריות המטופלות והמטופלים. 
כימותרפיה  של  רעילות  מנגנוני  של  מקביל  מעבדתי  מחקר  קדם  זה  למחקר 
במודל עכבר, תוך שימוש בשיטות מתקדמות של דימות כלי דם בו נמצא כי הנזק 
שנגרם לשחלות ולאשכים כתוצאה מטיפולים כימותרפיים נגרם מפגיעה של אותם 

איברים.
"מחקר יישומי המקשר באופן ישיר בין ממצאי המעבדה למיטת החולה הינו נדבך 
חיוני לקידום הטיפול בחולה", מציין פרופ' שטמר. ולכן, עם היוודע תוצאות המעבדה 
הוחל בניסוי קליני בנשים צעירות החולות בסרטן שד המקבלות טיפול כימותרפי 

למטרת ריפוי. 
ירידה בזרימת הדם לכלי הדם בשחלה, כפי  המחקר ביקש לבדוק האם קיימת 
שנצפה במעבדה. המחקר הסתמך על בדיקות דימות מתוחכמות אשר בוצעו על ידי 
פרופ' ישראל מייזנר מנהל היחידה לאולטרסאונד גינקולוגי ומיילדותי בבי"ח לנשים 
שנקבעו  במועדים  שהתבצעו  שחלתי,  תפקוד  המבטאות  דם  ובדיקות  בבילינסון, 
מראש: לפני הטיפול, במהלכו ואחריו. המכשור איפשר לחוקרים לראות בפועל מה 
קורה בכלי הדם. התוצאות הראו פגיעה בכלי הדם השחלתיים וירידה חדה בזרימת 
הדם לשחלה לאחר הטיפול הכימותרפי. עוד מצא המחקר כי ככל שהאישה צעירה 
יותר, גדולים הסיכויים שהשחלה תשתקם ותחזור לתפקוד. הסיבה לכך היא שכלי 

הדם של הנשים הצעירות השתקמו מהר יותר.
ישמש  לפוריות,  המיוחדת  ההתייחסות  עם  הדם,  לכלי  הנזק  על  שלנו  "המחקר 
נוכל להציע  כמודל לאתרים אחרים בגוף. אם נבין את המנגנון שבו נגרם הנזק, 
מירב  את  וימצו  הנזק,  את  מאוד  יצמצמו  או  וימנעו  הטיפול  את  שילוו  פתרונות 
התועלת מהטיפול הכימותרפי, במחיר נמוך יותר של תופעות לואי לטווח הקצר 

והארוך", מסכמת ד"ר בן אהרון. 
המחקר הוצג לאחרונה בכנס האיגוד האונקולוגי האמריקאי בשיקגו.

 כלי דם           כימותרפיה,
ופוריות



בעיקר מחקר
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בדקנו רשימת 
משתנים ארוכה כגון 
יכולת ריכוז, שיפוט, 
רמת חרדה, כאב ותפקוד 
יומיומי. בדקנו את הנחקרים 
לפני ההשתלה וחודש אחריה, 
בישיבות הערכה שלעיתים 
ארכו מספר שעות"

אם ייתכן שהשתלת מסתם בצנתור בלבו של ה
אדם מבוגר גורמת אצלו לשיפור קוגניטיבי? על 
שאלה זאת ניסה לענות מחקר שנערך ביחידת 
הצנתורים במערך לקרדיולוגיה בבילינסון. המחקר, 
ידי מנהל המערך לקרדיולוגיה על  שנערך בשיתוף 
במערך רופא  דביר  דני  ד"ר  קורנובסקי,  רן  פרופ' 
וד"ר אבי וייס סגן מנהל המחלקה לגריאטריה, רוכז על ידי 
ד"ר קטיה אורבין, מתמחה במערך, המסבירה כי מדובר 

בשאלה מאוד לא טריוויאלית עם תשובה מפתיעה. 
החלפת  בין  קשר  בכלל  יש  מדוע  להבין  יש  תחילה 
המסתם לקוגניציה. כיום החלפת מסתם בצנתור מהווה 
בניתוח  המסתם  מהחלפת  טובה  פחות  לא  חלופה 
שאינם  או  מוגבר  ניתוחי  סיכון  עם  מבוגרים  בחולים 
מתאימים לניתוח כלל. החלפת מסתם כושל בלב נועדה 
מאוד  לשפר  ובכך  מהלב  הדם  זרימת  את  לשחרר 
החולים  לרוב  חייו.  את  ולהאריך  החולה  הרגשת  את 
קוגניטיבית  ירידה  עם  מבוגרים  הם  לפעולה  שמיועדים 
מסוימת. בחלק מהמקרים, המסתם הכושל לכשעצמו 
דבר  הקוגניטיבית. הפעולה שבסופו של  לפגיעה  תורם 
גורמת לשיפור בזרימת הדם מהלב, כרוכה בסיכון מסוים 
לאירועים מוחיים בחומרה זו או אחרת, כשרובם הגדול 
סמויים - ללא ביטוי נוירולוגי. במחלקת הצנתורים ביקשו 
לבדוק מה תהיה ההשפעה של השתלת מסתם בצנתור 

על הרמה הקוגניטיבית.
המחקר נעשה על קבוצה של 36 חולים בני 80 ומעלה. 
באופן מקיף,  נבדקה  הקוגניטיבי שלהם  רמת התפקוד 
 )mini mental test( הרגיל  במבדק  רק  הצטמצמה  ולא 
אותו עושים לקביעה בסיסית של רמת קוגניציה. "עשינו 
"בדקנו,  אורבין,  ד"ר  אומרת  מקיפה",  תפקוד  הערכת 
בעזרת המרפאה בעיסוק אוסנת גזית, רשימת משתנים 
ארוכה כגון יכולת ריכוז, שיפוט, רמת חרדה, כאב ותפקוד 
יומיומי. בדקנו את הנחקרים לפני ההשתלה וחודש אחריה, 
בישיבות הערכה שלעיתים ארכו מספר שעות". המחקר 
נערך על חולים שהיו בבסיסם עם ירידה קוגניטיבית קלה 
זה  שמצב  מאחר  טוב,  תפקודי  פוטנציאל  ועם  בלבד 
אינה  בצנתור  מסתם  )השתלת  לפעולה  התניה  מהווה 

מתבצעת בחולים עם ירידה קוגניטיבית עמוקה(.  
מסוים  שיפור  מגמת  ניכרת  כי  הראה  התוצאות  עיבוד 
בעקבות  בצנתור  המושתלים  של  הקוגניציה  ברמת 
השתלת המסתם, ובוודאי שאין לפעולה השפעה שלילית. 
מגמת השיפור זוהתה על ידי השאלונים וההערכות של 
 - השעון  ציור  של  באינדיקציה  וגובתה  המקצוע,  בעלי 
מבחן אובייקטיבי מקובל להערכת רמת קוגניציה. במבחן 

זה היה שיפור מובהק בתוצאה לאחר ההשתלה.
על  הנעשה  מהסוג  במחקר  מדובר  הדברים,  "מטבע 
להסיק  ניתן  "ולא  אורבין,  ד"ר  אומרת  קטנות",  קבוצות 
יש למחקר שלנו חשיבות  גורפות, אולם  מכך מסקנות 
רבה. קודם כל הוא חלוצי מסוגו. עד כה נעשו מחקרים 
על שיפור באיכות החיים של המושתלים, ולא על רמת 
אני חושבת שהמגמה היא מאוד  הקוגניציה. בסך הכל 
ונותנת לנו רוח גבית חזקה, בעיקר לגבי חולים  חיובית 
הדיווח  כאשר  הפעולה.  את  שעוברים  מבוגרים  מאוד 
הציפייה  הקוגניטיבי,  בתפקוד  מסוים  שיפור  על  הוא 
של  תפקודו  לשיפור  תתרום  המסתם  שהשתלת  היא 
המושתל ותוסיף עוד היבט חיובי לשיפור הכללי באיכות 

חייו".
בהמשך לכך, כיום מתבצעות בבילינסון השתלת מסתמים 
בצנתור בסיוע הערכה של המחלקה לגריאטריה בבית 

החולים.

משמאל: ד"ר קטיה אורבין ומר משה יצחקי ]ניצב[. צולם בארומה, סניף בילינסון
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שיפור בצינתור
מחקר מצא כי השתלת מסתם בצנתור בליבם של מבוגרים 
גורמת לשיפור קוגניטיבי



מחקר בבי"ח השרון: נשים מאובחנות מאוחר יותר בסרטן מעי הגס כי אינן מתלוננות בזמן

בארץ ס מהווה,  הצער  למרבה  אשר  שכיח  סרטן  הנו  הגס  המעי  רטן 

ברקטום  סרטניים  גידולים  גם  לתמותה.  השנייה  הסיבה  את  ובעולם, 

)חולחולת - חלקו הסופי של המעי הגס, המחובר לפי הטבעת( שייכים 

למשפחה זו. בישראל אובחנו בשנה האחרונה כ-3,200 חולים חדשים בסרטן המעי 

נפטרו בשנה האחרונה מסרטן המעי  וכ-1,800  והחלחולת, בכל הגילאים,  הגס 

הגס. בארה"ב התגלו כ-147,000 מקרים חדשים וכ-50,000 נפטרים ממנה בשנה. 

המודעות למחלה גדלה והולכת, וקמפיינים לקידום אבחון מוקדם, שנערכים הן 

בקרב הקהילה הרפואית והן בקרב כלל הציבור, הצליחו לגרום לעלייה משמעותית 

במספר המופנים לבדיקות על ידי רופאי משפחה בעקבות בעיות במעי התחתון, וכן 

לבדיקות דם סמוי וקולונסקופיות המבוצעות כהליך שגרתי לאוכלוסיות מסוימות. 

כן  יותר,  נעשה בשלבים ראשוניים  עצום, ככל שהוא  יש ערך  לאבחון המוקדם 

הטיפול פשוט יותר והריפוי שלם יותר. 

אולם מחקר שהתבצע לאחרונה במחלקות הכירורגיות בבית חולים השרון מגלה 

כי יש עוד עבודה רבה בנושא העלאת המודעות לאבחון מוקדם, במיוחד בקרב 

נשים. במסגרת המחקר, שאותו הוביל ד"ר אדוארד רם, כירורג במחלקה כירורגית 

א' בשרון, אחראי על מרפאת רצפת אגן ופרוקטולוג, עם שותפיו ד"ר לאה וולפסון 

וד"ר גיל בכר ממכון הדימות, נסקרו 433 מקרי סרטן המעי  מהמכון לפתולוגיה 

הגס והרקטום באנשים בגילאי 92-28 אשר נותחו בביה"ח, מתוכם 233 גברים 

ו-198 נשים. המחקר מצא באופן מובהק כי הנשים אובחנו בשלב מתקדם יותר 

של המחלה. כתוצאה מכך, גם השרידות של הגברים לעומת הנשים, לאורך חמש 

גברים  לרופא.  לפנייה  בסיבות  גם הבדלים  היו  יותר.  גבוהה הרבה  היתה  שנים, 

הגיעו בדרך כלל בשל דימום רקטלי ושינויים בהרגלי היציאה. נשים - בעקבות 

דם סמוי ועצירות. גם בסוג הסרטן נמצא הבדל: בגברים היה שיעור גבוה יותר של 

גידולים ברקטום, ובנשים - גידולים במעי הגס הימני. אולם הממצא המשמעותי, 

מדגיש ד"ר רם, הוא ההבדל בשלב הפנייה לרופא. "ההתמהמהות של הנשים 

בפנייה גרמה לכך שהסרטן יהיה מתקדם יותר, לעיתים כבר עם בלוטות לימפה 

נגועות וגרורות בכבד, מה שהצריך טיפולים אגרסיביים יותר של כימותרפיה, תוך 

הפחתה משמעותית של סיכויי ההישרדות", אומר ד"ר רם. הסיבה לכך היא כנראה 

מגדרית - נטייתם של גברים להיות חרדתיים יותר ולמהר לרופא בשל כל שינוי, 

לקוות  תופעות,  או  כאבים  בעוצמת  להמעיט  להדחיק,  הנוטות  הנשים  לעומת 

שיעברו מאליהן ובאופן כללי - להקדיש לעצמן פחות זמן מאשר לבני המשפחה 

ובקרב  האחרים. "המחקר צריך לשמש כזרז להעמקת ההסברה בקרב נשים, 

רופאי משפחה על הצורך להעלות מודעות באופן ממוקד אצל נשים", אומר ד"ר 

הריפוי.  צפי  כל  את  והרקטום משנה  הגס  המעי  בסרטן  המוקדם  "האבחון  רם, 

צריך לעודד את הנשים לא להדחיק - להיות קשובות לסימנים ולבוא כמה שיותר 

מוקדם לבדיקה ולאבחון".
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נשים, כדאי 
שתתחילו

       להתלונן!

 25 רבין המגזין ד"ר אדוארד רם
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כשמגיעה הידיעה 
ממקום כלשהו בארץ 

שיש חולה הזקוק 
לחיבור מיידי למכשיר 

ECMO להצלת חייו, הצוות של 
בילינסון אינו מהסס לרגע. בכל 
שעה, בכל רגע, באמבולנס או 
במסוק - הצוות יתארגן ויגיע" 

להשתלות ד היחידה  מנהל  מדליון,  בנימין  "ר 
בבילינסון,  חזה  לב  ניתוחי  במערך  לב-ריאה 
לא ישכח את המקרה של שמואל, צעיר בן 21 
בישראל,  ביקור  שבמהלך  כלל,  בדרך  בריא  מארה"ב, 
נשימתית  ספיקה  ואי  הלב  של  קיצוני  מכישלון  סבל 
חריפה, שנבעו דלקת חריפה של שריר הלב. צוות של 
אובחן  שם  השרון,  לבי"ח  יצא  חזה  לב  ניתוחי  מערך 
מורדם  קריטי,  במצב  אותו  והעביר  הצעיר,  של  מצבו 
ומונשם, למחלקה לניתוחי לב וחזה בבילינסון על מנת 
לחברו למכונת ECMO — מכשיר המחליף את פעולת הלב 
שמואל.  של  חייו  את  הציל  למכשיר  החיבור  והריאות. 
והוא  ימים התייצב מצבו, ליבו התאושש  כעבור מספר 
במצב  מביה"ח  שוחרר  הוא  בהצלחה.  מהמכונה  נגמל 
הפתאומי  מצבו  בשל  ארצה  שהגיעו  הוריו  בליווי  טוב, 
של בנם. "מדובר במקרה נדיר. כאשר מגיע בחור צעיר 
ובריא לחלוטין, כתוצאה ממחלה פתאומית, למצב של 
והמצב  נשימתית חריפה,  ואי ספיקה  קיצוני בלב  כשל 
שלו נראה ללא סיכוי, ה-ECMO הוא סוג של נס. אנחנו 
חיים  לנהל  שיוכל  צעיר,  איש  לחיים  להשיב  הצלחנו 
שוחרר  בו  המרגש  הרגע  את  זוכר  אני  לגמרי.  תקינים 
מביה"ח, עומד על רגליו ומחייך, כשאביו ואמו לצדו. אין 

סיפוק גדול מזה". 
חולה  שיש  בארץ  כלשהו  ממקום  הידיעה  כשמגיעה 
ECMO - מערכת תומכת  הזקוק לחיבור מיידי למכשיר 
חיים המחליפה את פעולת הלב והריאות בחולה שסובל 
מקריסה של מערכות אלה, אחת מהן או שתיהן - צוות 
ה-ECMO של בילינסון אינו מהסס לרגע. בכל שעה, בכל 
רגע, באמבולנס או במסוק - הצוות יתארגן עם מכשיר 
ה-ECMO ויגיע. "ברור שזו האופציה היחידה שתציל את 

חיי החולה", מסביר ד"ר מדליון, מי שמוביל את צוות
ה-ECMO בבית החולים. "המכשיר שלנו אמנם נייח, אך 
היא  בהפעלתו  שלנו  והמיומנות  בארץ  מהיחידים  הוא 
ייחודית. לכן למדנו גם לנייד אותו, ואנחנו יכולים להגיע 

היום לכל מקום, וגם נדרשים לעשות זאת". 
לב-ריאה  למכונת  בפעולתו  דומה   ECMO-ה מכשיר 
המופעלת באופן יזום בחדרי ניתוח למשך הניתוח, אך 
או  הריאות  "אם  יותר.  ארוכה  חיבור  לתקופת  מיועד 
זמן עבור  קונים  או שניהם קורסים, אנחנו בעצם  הלב 
החולה", אומר ד"ר פיליפ בידרמן, מנהל היחידה לטיפול 
שלו  לגוף  "ומאפשרים  חזה,  לב  ניתוחי  במערך  נמרץ 
להתאושש".  החיבור ל-ECMO נעשה בדרך כלל במצבי 
ספיקה  אי  או  הלב  של  קיצוני  כישלון  קיצוניים:  חירום 
נשימתית חריפה עקב נסיבות פתאומיות: דלקת חריפה 
קשה  פגיעה  שהסתבכה,  חזירים  שפעת  הלב,  בשריר 
רפואי  נמצאים תמיד במצב  לחיבור  הזקוקים  בתאונה. 
סיכונים.  נטול  אינו   ECMO-ל החיבור  וגם  מאוד,  מורכב 
מדליון  ד"ר  מדגישים   ,ECMO-ל לחבר  ההחלטה  לכן, 
וד"ר בידרמן, היא רק כאשר הנתונים מצביעים על סיכויי 
סיכויי  בעל  צעיר,  החולה  דהיינו:   - גבוהים  הישרדות 
התאוששות וניתן יהיה להחזירו לחיים תקינים, אם על 

ידי טיפול רפואי באיברים שנפגעו ואם על ידי השתלה. 
הדחוף  הצורך  על  מהשטח  קריאה  מתקבלת  כאשר 
יעילות  לגבי  רפואי  דיון  כל  קודם  מתקיים   ,ECMO-ב
החיבור והיתכנותו, ואז מתארגן הצוות ליציאה. הוא כולל 
שני רופאים, אח חדר ניתוח וכמובן את מפעיל מכונת 
הלב ריאות )מפעיל ה-ECMO(, או כפי שהוא קרוי בשפה 

הרפואית: פאמפיסט.  
מאוד,  גבוהה  מיומנות  הדורש  תחום  הנו   ECMO-ה
החיבור,  על  ההחלטה  מקבלת   - השלבים  כל  לאורך 
דרך החיבור עצמו ואחר כך בתקופת האשפוז בטיפול 
נמרץ עד לגמילה מהמכונה. ד"ר מדליון השתלם בתחום 
והעמיק את התמחותו לאורך השנים.  בארצות הברית 
לאורך  השתלמות  כולו  עבר  בבילינסון  חזה  לב  מערך 
נמרץ.  בטיפול  הסיעודי  הצוות  ועד  מרופאים  שנתיים, 
הבחינות",  מכל  בינלאומית  לרמה  הגיע  שלנו  "הצוות 

אומר ד"ר מדליון.
אחד מהם הוא מג'די כבהא, אח וראש צוות ניתוחי לב-

חזה בחדר ניתוח שתפקידו הוא ליצור סביבה סטרילית 
של חדר ניתוח במקום בו מתבצע החיבור למכשיר. "לא 
אנו  לפעמים  סטרילית.  בסביבה  נעשה  החיבור  תמיד 
מגיעים לבתי חולים בהם יחידת טיפול נמרץ אינה ערוכה 
כחדר ניתוח". מג'די דואג הן לאריזת כל הציוד הנדרש 
לייצור הסביבה הסטרילית שהחיבור  והן  היציאה  לפני 
דורש, הפיכת מיטת החולה למיטת ניתוח, וכמובן ממלא 
החיבור  פעולת  לאורך  ניתוח,  חדר  כאח  תפקידו  את 

הפולשנית.
אורן  על הפעלת המכשיר אחראי הפאמפיסט, אם זה 
גולן שוקרון שמתאר את תפקידו: "אני מפעיל  בכר או 
את המכונה ומוודא שכל מערכותיה פועלות כראוי, החל 
ועד המחמצן  מהמשאבה שמחליפה את פעילות הלב 

שמחליף את פעילות הריאות". 
הצוות.  כל  עבור  רגשות  וסערת  מתח  של  שעות  אלו 
"בניתוח רגיל", אומר גולן, "אני מגיע לניתוח מבלי שאני 
מודע  אני כבר  כלל  כאן בדרך  מכיר את החולה, אבל 
צעירים  באנשים  מדובר  לרוב  והפרטים.  הרקע  לכל 
שכמעט אין להם סיכוי לחיות. המעורבות הרגשית מאוד 
הביתה  והולכים  קמים  המטופלים  את  לראות  גדולה. 
זו הסיבה בגללה אנו מוכנים בכל רגע, בכל   - בריאים 
שעה, לעזוב כל פעילות בה אנו עוסקים, לצאת מהבית 
מתחבר  מג'די  חיים".  להציל  כדי  לביה"ח  מיד  ולהגיע 
אחרים  חולים  לבתי  מגיעים  "אנחנו  אלו:  לתחושות 
ברחבי הארץ, כל המשפחה יושבת בכניסה ובעצם כבר 
בישרו להם שהקרוב שלהם עומד למות, אבל הנה מגיע 
מאוד  מרגישים  אנחנו  חדש.  סיכוי  עם  מבילינסון  צוות 

משמעותיים עבורם".
לאחר השלמת החיבור ל-ECMO אחראי מג'די על הכנת 
החולה לקראת העברתו לבילינסון, לטיפול נמרץ במערך 
לב חזה. המטרה היא להשיב את הלב והריאות לפעילות 
לבית  החולה  יחזור  בהמשך  כאשר  תקינה,  עצמונית 

החולים המוצא, להמשך טיפול בשאר מערכות הגוף.
בדריכות,   ECMO-ה למחובר  מחכים  נמרץ  בטיפול 
"אני  ולתובענות של המקרה.  מתוך מודעות למורכבות 
אומר  המשמרת",  לאורך  החולה  את  עוזב  לא  כמעט 
באסם מוצלח אח ביחידת טיפול נמרץ לב חזה שעובד 
בשיתוף עם האחות אנה אלמוג, "תפקיד הצוות הסיעודי 
הוא לרכז את הטיפול בחולה המחובר ל-ECMO, לסנכרן 
בין מכשיר ה-ECMO, המנשם ושאר המכשירים אליהם 
וללא  זה נעשה כל הזמן, סביב השעון  מחובר החולה. 
הפסקה. בנוסף, האקמו מעביר את דם החולה למערכת 
צמודה  בבקרה  להיות  מאתנו  דורש  וזה  גופית  חוץ 
יוצא  זמן"  "צרכן  הוא   ECMO חולה  המטופל".  מצב  של 
את  ללוות  שממשיכים  כמי  ובאסם,  בידרמן  ד"ר  דופן. 
שעשו  זמן  במדידות  כי  אומרים  נמרץ,  בטיפול  החולה 
מיטת  ליד  הצוות  שוהה  לעתים  כי  התברר  במחלקה 
שלם.  עבודה  יום   - במשמרת  שעות  כשמונה  החולה 
גם הפאמפיסט ממשיך לפקוד את החולה, כדי לראות 
שהמערכת מתפקדת כהלכה, אולם צוות טיפול נמרץ 
פעולת  על  מתמיד  באופן  להשגיח  כדי  הוכשר  כולו 

המכשיר.
בשנים   ECMO-ה צוות  מעורב  היה  שבהם  המקרים 
חזירים  שפעת  עם  חולה  מגוונים:  הם  האחרונות 
שריאותיו קרסו פתאום, מושתלת לב אמריקאית צעירה 
וכל  חריפה  דחייה  פתאום  הראה  המושתל  שהלב 
מערכות הלב כשלו, פועל בניין צעיר שנפל מגובה רב, 
לבנות"  "ריאות  למצב של  והגיע  גופו  איברי  בכל  נפגע 
למקרים  דוגמאות  רק  הן  אלו  עובדות(.  שאינן  )ריאות 
שנראו אבודים לחלוטין, ולאחר מספר ימים או שבועות 
החולה  עם  במפגש  ההתרגשות  את  חווה  כולו  הצוות 
יושב בכורסה ומחייך אל מבקריו או אפילו עם תמונות 
חולה  "כשרואים  משפחתו.  בחיק  החולה  של  שמחות 
שחיברת מטייל במחלקה - זו תחושה שאי אפשר לתאר 
במילים", אומר גולן, וד"ר בידרמן מסכם: "אלו המקרים 
יותר מתמיד אסירי תודה על הזכות  שאנחנו מרגישים 

שקיבלנו להציל חיים".

צוות לעניין
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אין כמו אקמו!
צוות ה-ECMO של בילינסון מגיע לכל מקום בארץ כדי להציל חיים

מימין: אורן בכר, באסם מוצלח, מג'די כבהא, ד"ר בנימין מדליון, 
ד"ר פיליפ בידרמן, אנה אלמוג וגולן שוקרון 



לעתים, הפתרון המקובל של סגירת מפרצת באבי העורקים 

קורה  זה  בעייתי.  להיות  עלול  סטנט  השתלת  באמצעות 

כאשר מאזור המפרצת יוצאים עורקים צדדיים, ואלו עלולים 

נוצרת  בעצם  "כך  המפרצת.  מסגירת  כתוצאה  להיחסם 

היחידה  מנהל  בלנקי,  אלכסנדר  ד"ר  אומר  חדשה",  בעיה 

סיבוכים  "של  בבילינסון,  ופולשנית  וסקולרית  לרדיולוגיה 

ראשיים".  דם  כלי  הם  שאף  הצדדיים,  בעורקים  וחסימות 

לאחרונה הצליחו ביחידה ליישם פתרון חדש, ראשון מסוגו 

 .)multi-layer( בארץ - סטנט בעל מבנה מיוחד, רב שכבתי

ניטינול,  הנקרא  מתכתי  חומר  של  שכבות  העשוי  הסטנט, 

המפרצת לחסימת  גורם  הדם,  של  הזרימה  את  משנה 

ובו-זמנית שומר על הזרימה הצדדית. הפעולה הבו-זמנית 

ומאידך  מחד,  החולה  חיי  את  מצילה  ושמירה  חסימה  של 

הפרעה  למשל  כמו  נוספים,  סיבוכים  מונעת אפשרות של 

המצונתר  את  להביא  אפילו  שיכולה  לכליה  דם  בזרימת 

לדיאליזה.

ובארץ  באירופה,  לשימוש  מאושר  כבר  החדש  הסטנט 

קיבלה היחידה בבילינסון את האישור לבצע את ההשתלה 

הראשונה, שבוצעה בהצלחה עם תוצאות מצוינות. ההשתלה 

מתבצעת רק במקרים שבהם ברור כי נדרש סטנט ייחודי. 

"זו השתלה שדורשת מיומנות מיוחדת", אומר ד"ר בלינקי, 

ולכן צריך להביא  "כי הסטנט מתקצר ברגע שהוא נפתח, 

בחשבון את ההתקצרות ולהשיג השתלה מדויקת".  

טובים השניים
שילוב בין קרדיולוגיה לבין כירורגיה - פתרון 

מלא להשתלת שני מסתמים בניתוח אחד

בילינסון הצליחו, לראשונה בארץ, להשתיל  בבית החולים 

עם  משולב  אחד  בניתוח  מסתמים  שני  חולה  של  בלבו 

צנתור, דרך חתך קטן אחד. המושתל עבר לפני 16 שנה 

ניתוח להשתלת מסתמים, שכשלו לאחר השנים הרבות, 

מורכבות  "לאור  בהחלפתם.  דחוף  צורך  נוצר  ועתה 

והעובדה  הרפואי  מצבו  החולה,  של  גילו   - המקרה 

עסלי,  עבד  פרופ'  אומר  מסתמים",   בשני  שמדובר 

לקרדיולוגיה  במערך  לב  לצנתורי  היחידה  מנהל 

בבילינסון, "ההחלטה התקבלה בדיון משותף של 

צוות רב תחומי הכולל קרדיולוגים קליניים, מומחי 

הרדמה  מומחי  מצנתרים,  באקו,  הלב  דימות 

שהחולה  "הערכנו  לב.  ומנתחי 

ניתוח  לשרוד  יתקשה  המבוגר 

לב פתוח שכרוך בפתיחת בית 

שרוני,  רם  ד"ר  אומר  החזה", 

פולשניים  זעיר  לב  לניתוחי  השירות  מנהל 

"ולכן, בהחלטה משותפת,  במערך ניתוחי לב וחזה בבילינסון, 

בחרנו בכיוון חדש - ביצוע חתך קטן בבית החזה השמאלי, וביצוע השתלת שני המסתמים 

- האוורטלי והמיטרלי - דרך חתך ובאמצעות צנתר. הלב של המנותח המשיך לעבוד 

כך שמכל  לב-ריאה,  למכונת  חיבור  על  להסתמך  צורך  מבלי  הניתוח,  לאורך  בעצמו 

בחינה האירוע הניתוחי היה עבורו קל בהשוואה לגישה כירורגית סטנדרטית. הניתוח בוצע 

בחדר הצנתורים בבילינסון תוך שיתוף פעולה מלא של כל הרופאים, כירורגים ומצנתרים 

והחדרת מערכת  החזה  בבית  הכירורגית  את הפתיחה  רם שרוני שביצע  ד"ר  כאחד: 

השתלת המסתם, צוות המצנתרים שכלל את פרופ' עבד עסלי, פרופ' רן קורנובסקי - 

מנהל המערך לקרדיולוגיה ברבין, וד"ר חנה וקנין-אסא, שנכנסו עם הצנתרים דרך החתך 

ובתוספת  רנטגן  שיקוף  בהנחיית  התותבים  המסתמים  השתלת  את  רב  בדיוק  וביצעו 

ממד ייחודי: ניטור התהליך כולו בהדמיית אקו לב על ידי פרופ' אלכס שגיא, מנהל יחידת 

זו", אומר  זקוקים להדמיה  איננו  רגיל  "בצנתור  אקו-לב במערך לקרדיולוגיה בבילינסון. 

פרופ' עסלי, "אולם בפעולה מורכבת זו היינו צריכים להבטיח ניטור מלא כדי לוודא שכל 

המדדים תקינים לאורך כל הדרך, והדמיה מיטבית של הלב בכדי להגיע למיקום מדויק 

להשתלת המסתמים".  

ההשתלה הכפולה הינה חלוצית מסוגה בארץ, וגם בעולם כולו בוצעו רק השתלות בודדות 

"בהתאם  לב.  לבעיות  ושכיח  כיום פתרון מקובל  הינה  זו. השתלת מסתמים  בטכניקה 

לכך", אומר פרופ' עסלי, "יגדל גם מספר המסתמים הכושלים שנצטרך להחליף ונוכל 

לרתום לכך את הטכנולוגיה החדשה". אומר ד"ר שרוני: "זהו פתרון מצוין לחולים שנזקקים 

להחלפת מסתמים ומצבם ירוד מכדי לעמוד בניתוח לב פתוח. למעשה נפתח פה אופק 

חדש של אפשרויות לסייע לחולים אלה". 

נוספת לשיתוף פעולה הדוק עם הכירורגים  דוגמה  "זאת  קורנובסקי מסכם:  רן  פרופ' 

ולמובילות שלנו ברפואת הלב".

גם סוגר -
גם שומר

בבילינסון משתילים סטנט 
חדש - רב שכבתי - 

השומר על הזרימה 
בעורקים היוצאים 

מהמפרצת
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במבצע מורכב, שתוכנן ונוהל על ידי ד"ר אביתר נשר - רופא בכיר במחלקת 
השתלות בבילינסון, וכלל משתילים, מרדימים, אחיות חדר ניתוח, צוותי טיפול 
ועוד,  צוות המכון לחקר התזונה, בנק הדם  נמרץ, רופאים גסטרואנטרולוגים, 
הושתל בבילינסון, לראשונה בישראל, מעי דק בגופה של מירב חכם. מספר 
חודשים לאחר ההשתלה החלוצית, כבר ניתן לדווח כי מצבה טוב, היא שבה 
בהדרגה לאכילת מזון מוצק דרך הפה, וניתן לומר לא רק כי חייה ניצלו אלא 

שגם איכות חייה משתפרת והולכת.
מירב עברה כריתה של המעי הדק לפני כשנתיים, בעקבות מחלה הגורמת 
לגידולים במערכת העיכול, ומאז ניזונה בהזנה תוך ורידית )TPN( בלבד. 
והגיעה  קיצוני  באופן  במשקל  ירדה  היא  ההזנה,  של  סיבוכים  בעקבות 

למצב של תת תזונה. השתלת מעי היתה הפתרון היחידי להצלת חייה. 
מעיים  השתלות  בנושא  שהתמחה  נשר,  אביתר  ד"ר  המשתיל  מסביר 
במרכז להשתלות כבד ומעי בבי"ח Jackson Memorial במיאמי, ארה"ב: 
נדירה המתבצעת במרכזים רפואיים  "השתלת מעי היא פעולה רפואית 
ומאתגרת  ארוכה  בתקופה  הכרוכה  מורכבת  פעולה  זו  בעולם.  בודדים 

פחותים  וההישרדות  הקליטה  סיכויי  כאשר  לקליטת השתל,  ציפייה  של 
שזו  רק במקרה  לכן מתבצעת ההשתלה  בהשוואה להשתלות אחרות. 

הדרך היחידה להציל את חיי החולה".
בבילינסון  השתלות  מחלקת  מנהל  עם  יחד  שבוצעה  ההשתלה,  מהלך 
הירוד  הכללי  מצבה  בשל  רבים,  טכניים  בקשיים  לווה  מור,  איתן  פרופ' 
של מירב, אך בתום הניתוח המעי הראה סימני חיות כולל אספקת דם 
טובה. לאחר הניתוח המורכב, עברה מירב למעקב צמוד במחלקה לטיפול 
נמרץ, בניהולו של פרופ' פייר זינגר, שם ניטרו את קליטת המעי בגופה. 
בהדרגה החלה לאכול מזון עד למצב בו הראתה סימנים ליכולת עיכול 

מלאה של מזון מוצק.
כיום נמצאת מירב במעקב צמוד של ד"ר נשר וד"ר מריוס בראון, מנהל 
יחידת הכבד במכון הכבד בבילינסון, אשר השתלם בהשתלות מעי דק 
בארה"ב לצורך מעקב וטיפול לאחר ההשתלה. צוות המכון לחקר התזונה 
בבילינסון בניהולו של פרופ' זינגר, שליווה אותה לפני ההשתלה ואחריה, 

ממשיך את הליווי עד שתחזור להרגלי אכילה תקינים.

פריצת דרך: לראשונה בישראל, הושתל מעי דק במבוגר
ההשתלה החלוצית עברה בהצלחה ו"החזירה לחיים" את מירב חכם 

בתמונה: ד"ר אביתר נשר ומירב חכם
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לטיפול  ייחודית  ניתוחית  שיטה  מיישמים  בבילינסון  ב'  כירורגית  במחלקה 

זו, כורתים חלק מהקיבה לסילוק  בסרטן הקיבה המקובלת במזרח. בשיטה 

בניתוח  ושט-קיבה-תריסריון.  של  הרצף  את  משמרים  אך  הסרטני,  הגידול 

ומייצרים  הקיבה  של  חלקית  כריתה  מבצעים  המערבית,  ברפואה  המקובל 

וקיימים  בהרבה  עדיפה  באסיה  הנהוגה  "השיטה  התריסריון.  של  מעקף 

בכיר  רופא  ברד,  סלאבה  ד"ר  אומר  זאת",  המוכיחים  מדעיים  מחקרים 

את  שלמד  בבילינסון,  ב'  כירורגית  במחלקה  האמבולטורי  השירות  ומנהל 

 Seoul National-ב בקוריאה,  שנה  כחצי  של  התמחות  בתקופת  השיטה 

בנוסף לכריתה המשמרת, מבצעים  ביפן.  נוסף  וחודש   University Hospital
למקובל  בניגוד  זאת  גם  האזוריות,  הלימפה  בלוטות  של  נרחבת  הסרה  גם 

ברפואה המערבית, החוששת מהסרה בהיקף נרחב. "המחקרים מוכיחים כי 

 ההסרה הנרחבת מגדילה מאוד את מניעת הישנות הסרטן", אומר ד"ר ברד.

לטכניקה הקוריאנית יתרונות ברורים: יש שמירה על המסלול הטבעי של האוכל 

מהוושט עד לתריסריון, זמן האשפוז וההחלמה קצר, ההתאוששות מהירה והחולה 

חוזר מוקדם ככל האפשר לאכילה רגילה. הגישה המשמרת, יחד עם הסרה 

נרחבת  של בלוטות הלימפה, מגדילות מאוד את סיכויי ההישרדות. נתונים אלו 

מבוססים על ניסיון עצום שנצבר בקוריאה וביפן, שם, בשל התזונה האופיינית, כמו 

 גם גנטיקה, שכיחות סרטן הקיבה גדולה עשרות מונים יותר משכיחותו במערב. 

ד"ר ברד מדגיש כי בעבר הרחוק היתה כריתה משמרת נהוגה גם ברפואה 

המערבית ורק למחלות שפירות של הקיבה, אולם הטכניקה הקוריאנית הנהוגה 

כיום היא שונה וחדשנית ומתאימה גם לחולים אונקולוגיים.

מזרח מול מערב
בבילינסון מיישמים בהצלחה את הגישה הקוריאנית בניתוחי סרטן קיבה. המערב כבר מתחיל להכיר ביתרונה 

במרפאת הרשתית במערך העיניים בבילינסון מבצעים טיפולי לייזר ברשתית 

בחולי סוכרת, באופן מבוקר, מתון ומדויק יותר לעומת השיטות הקודמות. הטיפול, 

מסביר פרופ' דב ויינברגר, מנהל מערך העיניים במרכז רפואי רבין, נעשה על 

היורה את הקרניים באופן ממוקד אל  לייזר  laser scatter, מעין מכונת   ידי 

אזור הטיפול. "בכך אנחנו מגיעים לתוצאות הרבה יותר טובות, הפחתת ההרס 

ברשתית וקיצור משמעותי של סידרת הטיפולים". סדרה נמשכת כארבעה-

משמעותית  הפחתה  הוא  בלייזר  השימוש  של  נוסף  יתרון  טיפולים.  חמישה 

בכאבים של המטופל.

הסיבוכים  להפחתת  סוכרת,  לחולי  רשתית  בטיפולי  הלייזר  של  הרב  כוחו 

ואף  ה-80  בשנות  כבר  התגלה  הראייה,  בחדות  הירידה  ולהפחתת  בעיניים 

קודם לכן. הטיפולים האגרסיביים הוכחו כיעילים, אך עם השנים התגלה כוחם 

של אמצעים נוספים - התרופות אווסטין ולוסנטיס. את התרופות הללו מזריקים 

לתוך העין, ולכן במקרה של בצקת במרכז הראייה או צמיחת כלי דם שאינם 

נורמליים, מעדיפים להשתמש בהן עוד לפני הלייזר, שהיה פעם טיפול חובה, 

כי הן פחות הרסניות מטיפולי לייזר ואינן פוגעות ברקמה הבריאה. "ולכן", אומר 

פרופ' ויינברגר, "כאשר מדובר בבצקת מרכז הראייה, פוחת מספר המטופלים 

ולייזר באלו עם  בלייזר. אנחנו ממשיכים לטפל בטיפול משולב של תרופות 

הצמיחה המוגברת של כלי דם, דימומים וחשש כבד לעיוורון וכאשר הזרקות 

בלבד אינן מספיקות דיין".

לכך מצטרף שינוי וחידוש  נוסף ומשמעותי מאוד. טיפולי הלייזר עצמם נעשים 

כיום בעוצמה נמוכה מאוד. במקום לגרום להרס הרשתית, הם גורמים לגירוי 

במרפאת  כיום  משתמשים  בו   laser scatter-ה שיקום.  המאפשר  בלבד 

הרשתית בבילינסון, "יורה" את קרני האור ישירות למקום הפגוע, ואינו מסכן את 

שאר הרקמה, והסדרה כולה קצרה ואפקטיבית יותר.

כ-40% ממטופלי המרפאה הם חולי סוכרת. אנו רואים כיום שיפור עצום במצב 

הודות  זאת  בשל המחלה.  עיוורון  כמעט  היום  ואין  סוכרת,  חולי  העיניים של 

והן  החולים  בבית  הן  ומניעה  מעקב  לתוכניות  והודות  לטיפולים המתקדמים 

בשיתוף עם הקהילה. 

טיפול הלייזר כלול בסל הבריאות ובהפניית רופא עיניים.

לייזר בעיניים לחולי סוכרת - פחות זה יותר
במרפאת הרשתית בבילינסון מבצעים טיפולי לייזר מתקדמים יותר ומתונים יותר, המשיגים תוצאות משופרות בטיפולי 

רשתית  אצל חולי סוכרת
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 (epidermal growth factor receptor inhibitors) EGFRI תרופות ביולוגיות מסוג

הינן בשורה אמתית לחולי סרטן גרורתי. התרופות חוסמות מסלולי התקדמות של 

הסרטן ועל כן בחלק מהמטופלים הסובלים מממאירות בשלב מתקדם, הטיפול 

מביא לעצירה/נסיגה בהתפתחות הממאירות. במידה שהטיפול יעיל, הוא יאריך 

את חיי החולה.   

"אולם, להצלחה זו יכול להיות מחיר. העור הינו האיבר עם שיעור תופעות הלוואי 

הגבוה ביותר עקב EGFRI. ב-90%-60% מהמטופלים בתכשירים השייכים לקבוצת 

ה-EGFRI, תופיע, בעיקר בחודשי הטיפול הראשונים, 

פריחה דמוית אקנה. הנגעים מערבים בעיקר 

ולעיתים  הקרקפת  הפנים,  עור  את 

של  ממצבור  מורכבים  וגב,  חזה  גם 

פצעי  דמויי  )פצעונים  ורודות  פפולות 

מוגלתיים(.  )נגעים  ופוסטולות  בגרות( 

עלולה  הפריחה  מהמטופלים  בחלק 

להיות קשה מאוד. תסמינים אלו אינם 

חזותית,  אסתטית  בעיה  רק  מהווים 

אלא עלולים להוות אף בעיה בריאותית 

שכן הם מלווים ברגישות מקומית, בגרד 

באופן  חיידק  ידי  על  מזדהמים  ולעיתים 

אמיתי-לייש,  איריס  ד"ר  אומרת  משני", 

ומנהלת  בילינסון  עור  ממחלקת  עור  רופאת 

דוידוף  במרכז  הדרמטו-אונקולוגית  המרפאה 

עבודות  שמספר  לציין  "חשוב  לסרטן. 

בין  ישיר  קשר  מכבר  זה  הראו 

חומרת הפריחה דמוית האקנה 

לבין יעילות התרופה, דהיינו, נמצא שבקרב מטופלים הסובלים מפריחה בדרגת 

וכן  יותר  גבוה  לטיפול  האונקולוגית  המחלה  תגובת  שיעור  יותר,  גבוהה  חומרה 

תוחלת החיים שלהם ארוכה יותר, לעומת מטופלים המפתחים פריחה בדרגת 

חומרה נמוכה או שלא מפתחים פריחה זו כלל."

המטרה היא איפוא לאפשר את המשך הטיפול במינון הרצוי ולמשך זמן אופטימלי 

הדרמטו- המרפאה  מלווה  כך  "לשם  הלוואי.  תופעת  של  מירבי  צמצום  תוך 

אונקולוגית את החולים להם תופעות לוואי עוריות, לאורך הטיפול. החולים נבדקים, 

לעיתים נלקחת תרבית לחיידקים או למחוללים זיהומיים אחרים. בפריחה שהיא 

בדרגת חומרה קלה, הטיפול הינו במשחות משולבות המכילות תכשיר סטרואידי 

ואנטיביוטי. בפריחה שהיא בדרגת חומרה קשה, בנוסף לטיפול המקומי, ניתן טיפול 

פומי בעל השפעה אנטי דלקתית ואנטיביוטית," אומרת ד"ר אמיתי-לייש. 

כוללים:  יותר(  נמוכה  )בשכיחות  אלו  טיפולים  נוספות של  עוריות  לוואי  תופעות 

הקרקפת  בשיער  שינויים  מפושט,  קיצוני  יובש  הציפורניים,  סביב  בעור  שינויים 

ובשיער הגוף, התארכות ריסים ועוד.

רבים  חולים  חודש  מדי  מטופלים  דוידוף  במרכז  הדרמטו-אונקולוגית  במרפאה 

הסובלים מתופעות לוואי עוריות אלו. על פי סקר ממרפאות אונקולוגיות בעולם, 

שהן נטולות מעקב דרמטולוגי, אחוז המטופלים שנאלצים להפחית מינון טיפולים 

כל  על  אחוזים,  לעשרות  מגיע  בעור,  הלוואי  תופעות  בשל  להפסיקם  או  אלו 

המשתמע מכך. 

בניגוד לנתונים אלו, בקרב חולים המצויים במעקב צמוד של מרפאת עור ייעודית, 

רק אחדים נאלצו להפחית מינון טיפול זה בשל תופעות לוואי בעור ונדיר מאוד 

שיש להפסיק את הטיפול.

פרט לכך, המטרה היא כמובן לשפר ככל שניתן את איכות חיי החולים; אצל 

חלקם הטיפול העורי מקל על המשך תפקוד בשגרת העבודה.

בכל החזיתות
ליווי צמוד של מרפאת עור לחולי סרטן המטופלים בתרופות ביולוגיות
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הרבה פחות כואב
בבילינסון יולדות בניתוח קיסרי מקבלות הרדמה 

משולבת מורפיום המונעת את הכאבים העזים ביממה 
שלאחר הניתוח

בבי"ח לנשים בבילינסון מבצעים ניתוחים קיסריים תוך שימוש בשיטת הרדמה 

ייחודית שמטרתה למנוע את הכאבים העזים מהן סובלות נשים לאחר הניתוח. 

בנוסף להרדמה הספינאלית הרגילה, מקבלת האישה באותה ההזרקה גם משכך 

 כאבים מסוג מורפיום. התוצאה: שיכוך כאבים למשך 24 שעות לאחר הניתוח.

ביממה שלאחר ניתוח קיסרי היולדת עלולה לסבול מכאבים עזים המקשים על 

תפקודה עד כדי חוסר יכולת לנשום עמוק, לנוע במיטה, כל שכן לקום ממיטתה. 

"בסקר שביצענו בקרב יולדות לפני מספר שנים", מספרת  ד"ר שרון אורבך-

זינגר, מרדימה בכירה בבי"ח לנשים בבילינסון, "ביקשנו מהן לדרג בסולם שבין 

1-10 את רמת הכאב שהן חשות יממה לאחר ניתוח. הממוצע היה 8 )כאבים 

הכאבים  עוצמת  התמונה:  את  משנה  המורפיום  משולבת  ההרדמה  עזים(". 

פוחתת ללא צורך במתן תוספת גדולה של תרופות משככות כאב, היולדת 

יכולה לקום ממיטתה מספר שעות אחר הניתוח, להסתובב במחלקה, להתקלח 

ולבצע פעולות עצמאיות אחרות ולהתחיל את תהליך ההתאוששות וההחלמה. 

"ביצענו שוב את הסקר כעת", אומרת ד"ר אורבך-זינגר, "והפעם היתה התוצאה 

הממוצעת 1.5 )למעשה אין כאבים(!! אני שמחה שמצאנו דרך לסייע ליולדות, 

 להקל על הכאב ולאפשר להן להתמקד בחוויית האמהות באופן נינוח יותר".

השימוש במורפיום מתאים לכל היולדות בניתוח קיסרי, מלבד אלה שסובלות 

מהשמנת יתר קיצונית או מדום נשימה בשינה.



חצי ברך - מלוא הערך
למה להחליף את כל הברך כשרק חלק ממנה נפגם? 

במחלקה האורתופדית בשרון מבצעים החלפות 
חלקיות של הברך תוך שימוש בטכניקה ובאביזרים 

מתקדמים

מפרק הברך מחולק לשלושה חלקים המכונים לשכות: לשכה פנימית, לשכה 

פעילות  בשל  לשחיקה,  המועד  מפרק  היא  הברך  פיקה-ברך.  ולשכת  חיצונית 

יומיומית, פעילות ספורטיבית ושינויי גיל. מזה שנים מקובל להחליף את כל משטח 

הברך במשתל העשוי ממתכת ופוליאטילין, אולם, לעיתים השחיקה מוגבלת לאחת 

הלשכות בלבד, כאשר שאר המרכיבים תקינים. במצב כזה ניתן לבצע החלפה 

חלקית של הלשכה הנגועה מבלי להחליף את שאר המרכיבים התקינים.

בשנים עברו נוסו מספר דורות של משתלים של לשכה אחת לפתור השחיקה 

במצבים מוגבלים אך ללא הצלחה, ולפי כך הוחלפו כל מרכיבי הברך בהיעדר 

פתרון אחר. 

בהחלפה מלאה של מפרק הברך ישנם חסרונות כמו אובדן דם גדול, חיתוכי עצם 

נרחבים, תקופת שיקום וכאב ארוכים יחסית. כמו כן, המנותחים מתלוננים על 

הרגשת גוף זר בברך. לאחרונה, במחלקה לאורתופדיה בבית חולים השרון חזרו 

לבצע החלפה חלקית של הלשכה הנגועה בברך בהתוויות מסוימות ובהצלחה 

והדיוק  האיכות  המכשור,  ברמת  הגדולה שחלה  בשל ההתקדמות  וזאת  רבה, 

של המשתלים החדשים. ניתן לבצע היום החלפה מוגבלת של הלשכה הנגועה 

ולהגיע לתוצאה טובה, לשביעות רצונו של המטופל, ולשיפור תפקודו.

עצם  חיתוכי  יותר,  קל  ניתוח  הם:  הברך  של  חלקית  החלפה  של  היתרונות 

בן  נמוכה, אשפוז קצר  אובדן דם מופחת, רמת כאב  מוגבלים ללשכה אחת, 

כיומיים )לעומת כ-5 ימים בהחלפת ברך מלאה( ותקופת שיקום קצרה בהשוואה 

להחלפה מלאה של הברך. ברוב המקרים המנותחים אינם מתלוננים על הרגשת 

ברך זרה, ותחושתם קרובה להרגשת ברך טבעית.

ובמידה  להחלפה,  המיועדת  הברך  מרכיבי  הערכה של  מבוצעת  הניתוח,  לפני 

שהפגיעה הסחוסית מבודדת ללשכה אחת )פנימית או חיצונית(, והרצועות בברך 

תקינות עם עיוות לא גדול - מועדפת ההחלפה החלקית.

ד"ר מוסטפה יאסין, מנהל היחידה להחלפת מפרקים, ד"ר משה וייסברוט וד"ר 

אברהם גרטי - מנהל המחלקה לאורתופדיה, עברו השתלמויות בחו"ל בניתוחי 

החלפת ברך חלקית. הניסיון הרב שנצבר מאפשר ליחידה בבית חולים השרון 

יותר החלפות חלקיות, כפתרון ניתוחי פחות קיצוני, ובכך לגרום לשיפור  לבצע 

באיכות חייהם של חולים רבים - הן באנשים ברמת פעילות גבוהה והן בנמוכה.

חיתוך לצורך תיקון
אוסטאוטמיה - תיקוני ברך על ידי חיתוך של העצם 

במקום הוצאת פרוסה

גורמת   - החיצונית  או  הפנימית   - הברך  של  הלשכות  באחת  שחיקה 

נוצרת  השחיקה  קשה.  אסתטית  ולהפרעה  בהליכה  לקשיים  לכאבים, 

במרבית המקרים כאשר מבנה מולד )רגלי O או רגלי X(, גורם  ללחץ 

לשחיקה,  הא-סימטריה  גורמת  הזמן  עם  הלשכות.  על  סימטרי  לא 

יכולים  ואף  החיים  באיכות  הפוגמים  ולכאבים  המולד  העיוות  להחמרת 

להגיע להגבלה בהליכה. השחיקה כמובן עלולה להיגרם גם מחבלה או 

מטראומה כלשהי.

כיום  המיושם  הפתרון  כאשר  ניתוחי,  פתרון  מציעים  זו  שכיחה  לבעיה 

ביחידה לארתרוסקופיה ופגיעות ספורט בשרון, הנו מתקדם יותר, ומהווה 

זה  צריכים  שאנו  "מה  המקובל.  הניתוחי  הפתרון  לעומת  גדול  שיפור 

לשנות את הביומכניקה של הברך על ידי שינוי הציר", אומר ד"ר רפי טיין, 

מנהל היחידה. "הניתוח שהיה מקובל בשנים קודמות היה הוצאת פרוסה 

של עצם וחיבורה מחדש בזווית הנכונה. אנו מבצעים כיום חיתוך בודד 

הנוצרים  ידי הרחקת שני הקצוות  על  לנו לשנות את הציר  שמאפשר 

כתוצאה מהחיתוך, והשתלת עצם )מבנק רקמות או מלאכותית( ביניהם. 

באופן זה המשקל עובר ללשכה הפחות שחוקה. את המנח החדש אנחנו 

מקבעים עם פלטה וברגים".

הדמיות:  של  סידרה  לאחר  מתקבלת  זו  בשיטה  ניתוח  על  ההחלטה 

ו-MRI, אולם ההחלטה הסופית מתקבלת רק לאחר  צילומי ברך, סי.טי. 

כניסה לתוך מפרק הברך עם ארתרוסקופ ווידוא שאכן הפעולה אפשרית, 

והסחוס בלשכה השנייה תקין. הניתוח מתבצע תחת שיקוף רנטגן לכל 

אורכו. 

לאחר הניתוח מקבעים את הרגל בתוך מקבע ברך ארוך המאפשר לבצע 

את הפיזיותרפיה המהווה חלק מהשיקום. במשך שישה שבועות אסור 

לדרוך על הרגל ולהפעיל עליה משקל כלשהו, ובמשך 3-4 חודשים  יש 

לקבל טיפולי פיזיותרפיה עד החלמה מלאה. התוצאות מצוינות.

היחידה פרסמה שלושה מאמרים בנושא בכתבי עת מובילים בתחום. 

רבין המגזין34 

עושים רפואה



רבין המגזין36 

עושים רפואה

נפחת הריאות )COPD( היא מחלה קשה במסגרתה משתבשת זרימת 

הדם בריאות, נוצרת חסימה קבועה של זרימת האוויר, ולחולה נשקפת 

סכנת חיים כתוצאה מבעיות בחילוף הגזים בריאות. התנפחות הריאות 

לגודל חריג היא התופעה שהקנתה למחלה את שמה - נפחת. החולים 

מתקשים  במצבם,  מתמשכת  הידרדרות  עם  מתמשך,  בסבל  חיים 

חנק,  למצבי  ושוב  שוב  נקלעים  ביותר,  הקלות  הגופניות  בפעולות 

מפתחים תלות בבלון חמצן ובעצם נמצאים בהמתנה להשתלת ריאות 

שתציל את חייהם. המחלה פוקדת בעיקר מעשנים כבדים או אנשים 

שהיו חשופים לזיהומים סביבתיים.

לאחרונה מיישמים במערך למחלות ריאה בבילינסון הליך חדש ויעיל 

מחדירים  הטיפול,  במסגרת  הקודרת.  התמונה  את  לחלוטין  המשנה 

"אנו  הריאה.  לכיווץ  הגורמים  טיפוליים  סלילים  החולה  של  לריאותיו 

גמיש  פלסטי  צינור   - ברונכוסקופ  באמצעות  הטיפול  את  מבצעים 

שבקצהו מצלמה", מסביר מנהל המערך פרופ' מרדכי קרמר, שביצע 

את ההליך יחד עם ד"ר אורן פרוכטר, רופא בכיר במערך, "הברונכוסקופ 

משמש גם לצפייה וגם כנשא הסלילים. אנחנו מחדירים כ-10 סלילים 

לוכד  מהם  אחד  כל  כמניפה,  באונה  נפרסים  הם  ריאה.  אונת  לכל 

רקמה וכך מתאפשר צמצום נפח הריאה החריג". השיפור במצבו של 

החולה מגיע תוך כחודש.

על  מדווחים  חולים  ומאות  באירופה,  בהצלחה  מיושם  כבר  הטיפול 

שיפור עצום באיכות חייהם. באופן עקרוני, הסלילים נועדו לקניית זמן 

עד להשתלה, אך פרופ' קרמר סובר כי יש גם אפשרות שיוכלו למנוע 

אותה. "זהו פתרון אולטימטיבי, שגם מציל את חיי החולים וגם מעניק 

להם שיפור עצום באיכות חייהם". 

בישראל נפטרים ממחלת הנפחת כ-3,000 איש. נתוני משרד הבריאות 

מראים כי אחד מכל חמישה מעשנים כבדים עלול ללקות בה. עד כה 

היו עיקר הנפגעים גברים, אך בשנים האחרונות עולה שכיחות המחלה 

גם בקרב נשים.

סליל מכוון
במערך למחלות ריאה בבילינסון מיישמים החדרת סלילים המצילה את חייהם של חולי נפחת הריאות

בבילינסון ציינו לאחרונה את השתלת הריאה ה-500 

במספר. בית החולים גאה בציון דרך זה, המעיד על 

עשייה ברוכה וענפה של השתלות ריאות מצילות 

כמרכז  בילינסון  של  מעמדו  את  ומחזק  חיים, 

מתבצעות  כיום  בעולם.  מהמובילים  השתלות 

בבילינסון כ-45 השתלות ריאה בממוצע בשנה 

מובילים  השתלות  למרכזי  הדומה  גודל  )סדר 

בעולם( על ידי צוות משתילי לב-חזה כשלצדם 

רופאי   - בתהליך  השותף  רחב  צוות 

בחדר  סיעודי  צוות  מרדימים,  ריאות, 

נמרץ,  טיפול  וביחידות  ניתוח 

צוותי  ריאה,  לב  מכונת  מפעילי 

בנק הדם ועוד.

אוויר פסגות
בילינסון, ממרכזי השתלות הריאות המובילים בעולם,  מציין את השתלת הריאות ה-500

 

בתמונה:
מימין: ד"ר בנימין מדליון - מנהל 
יחידת השתלות לב ריאה במערך 

ניתוחי לב וחזה בבילינסון,
גדעון לוי, המושתל ה-500,

פרופ' מרדכי קרמר - מנהל מערך 
הריאות בבילינסון ופרופ' דן ערבות -

מנהל מערך ניתוחי לב וחזה 
בבילינסון
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המלאכים של

שותפים למסע: 1. פרופ' פיה רענני - מנהלת המערך להמטולוגיה ולהמטו-אונקולוגיה במרכז רפואי רבין 2. ד"ר משה ישורון - מנהל יחידת השתלות מוח עצם במרכז דוידוף 3. ענת פק - אחות אחראית 
ביחידה לאשפוז המטו-אונקולוגית והיחידה להשתלות מוח עצם במרכז דוידוף 4. ד"ר שחף שיבר - רופאה בכירה במחלקה לרפואה דחופה )מיון( 5. ד"ר דורית בליקשטיין - מנהלת השירות להמטו-
גינקולוגיה במערך להמטולוגיה במרכז רפואי רבין 6. ד"ר סיגל נקב - ביולוגית מהמעבדה לקרישה 7. ד"ר מירי אהרון - מנהלת המעבדה להשתלות מוח עצם בשניידר 8. לירון רוס - ביולוגית מהמעבדה 
להמטולוגיה 9. ג'ניה שוורצביין - ביולוגית מהמעבדה לביוכימיה 10. פרופ' אלכס שגיא - מנהל יחידת אקו לב במערך לקרדיולוגיה 11. אנה גרינשפן - אחראית בקרת איכות במעבדה להשתלות מוח 
עצם בשניידר 12. דינה סלוצקי - סטודנטית לסיעוד במרכז דוידוף 13. ד"ר נינו אוניאשוילי - ביולוגית מהמעבדה לציטוגנטיקה 14. טל סנדקה - סטודנט לסיעוד במרכז דוידוף 15. לנה פיטרמן - אחות 
בפנימית א' 16. חנה גרדוש - אחות ביחידה לרדיולוגיה פולשנית 17. ד"ר דניאל שפשלוביץ - רופא בכיר בפנימית א' 18. עלי עיסא - אחראי מחלקת טיפולים בבנק הדם 19. ד"ר אבי לידר - מתמחה 
 במערך להמטולוגיה והמטו-אונקולוגיה במרכז רפואי רבין 20. עידן סטרוביצ'יק - אח ביחידה לאשפוז המטו-אונקולוגי במרכז דוידוף 21. יעקב יסחקוב - אח ביחידה לאשפוז המטו-אונקולוגי במרכז דוידוף

22. יפעת מירון - סגנית אחות אחראית ביחידה לאשפוז המטו-אונקולוגי במרכז דוידוף 23. אודליה שם טוב - אחות ביחידה לאשפוז המטו-אונקולוגי במרכז דוידוף 24. לבנה חוסרבי - כוח עזר ביחידה לאשפוז 
 המטו-אונקולוגי במרכז דוידוף 25. חן כהן - סטודנטית לסיעוד במרכז דוידוף 26. מיכאל פישלביץ - אח ביחידה לאשפוז המטו-אונקולוגי במרכז דוידוף 27. לילך כוכב מדמון - אחות אחראית פנימית א'

28. אמיר מסרי - סטודנט לסיעוד בפנימית א' 29. צפריר אקשטיין - רוקח 30. ד"ר חיים פנקס - מנהל בנק הזרע ביחידה לפוריות והפריה חוץ גופית בבי"ח לנשים 31. ד"ר אלי מוכתר - מתמחה במערך 
להמטולוגיה והמטו-אונקולוגיה במרכז רפואי רבין 32. אורלי שילד - אחות באשפוז יום המטו-אונקולוגיה 33. פיירוז עיסא - עובדת סוציאלית במערך להמטו-אונקולוגיה 34. גלית בן דוד - מזכירת מנהלת 
המערך להמטולוגיה ולהמטו-אונקולוגיה במרכז רפואי רבין 35. רונית נרינסקי - ביולוגית מהמעבדה לסיווג רקמות 36. סול שרה כהן - מבצעת א.ק.ג 37. אסתי ניקחה - אחות באשפוז יום המטו-אונקולוגיה 
38. אלה ליאחובסקי - אחות אחראית אשפוז יום המטו-אונקולוגיה 39. יהודית דרייר - מתאמת השתלות מוח עצם במרכז דוידוף 40. שרית שינה מגרם - דיאטנית 41. נאוה קשטן - מזכירת היחידה 

לאשפוז המטו-אונקולוגיה והיחידה להשתלות מוח עצם במרכז דוידוף 42. חן לי לוי - ביולוגית מהמעבדה לסיווג רקמות 43. ורד אלמוג - רוקחת במרכז דוידוף
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נני
רע

       פרופ' פיה 
           

                                                                                                                                                                   

שהסבל ל ספק  עוד  שיש  מי 

לראות  מוזמן  יצירה,  מוליד 

של  השירים  מחברת  את 

מוזיקאי  סיגלסקי,  )מרצ'לי(  צ'לי 

הבלוז".  "שליחי  להקת  ומקים 

למעלה מ-40 שירים כתב צ'לי 

לחדרו  הצמודה  במקלחת 

להמטואונקולוגיה  ביחידה 

והשתלות מוח עצם במרכז 

דוידוף, המקום שהפך לביתו 

של  שלמה  שנה  במשך 

חריפה  בלויקמיה  מאבק 

שתקפה אותו ככה פתאום 

באמצע החיים.

בריא",  אדם  אני  כלל  "בדרך 

חיים  "שמנהל  צ'לי,  אומר 

שליחי  להקת  עמוסים".  מאוד 

כיסוי  גרסאות  מנגנת  שהקים  הבלוז 

לביקוש  וזוכה  ובלוז,  רוק  לקלסיקות של 

צ'לי,  אומר  המון",  מופיעים  "אנחנו  רב. 

כוח.  לי  היה  ותמיד  ביום,  הופעות  כמה  "לפעמים 

תיאבון".  חוסר  חולשה,  עייפות,  להרגיש  התחלתי  ופתאום 

מהר מאוד הגיע לאבחון במרכז דוידוף וגם הבשורה הקשה לא איחרה 

לבוא: לויקמיה חריפה - סרטן דם המתבטא במוח עצם "חולה" שמפסיק 

לייצר כדוריות דם לבנות, אדומות וטסיות.. 

מרגעי הבשורה הקשים זוכר צ'לי לטובה את כל הצוות הסיעודי שעשה 

הכל כדי להסביר, להבהיר, לרכך ולשרטט את המסע המצפה לו.

שלבי המסע ברורים, כפי שמתארת אותם פרופ' פיה רענני, מנהלת 

המערך להמטולוגיה ולהמטאונקולוגיה בדוידוף, אחת ממובילות המסע: 

"כאשר חולה מגיע עם לויקמיה סוערת, אנחנו מתחילים עם טיפול כימי 

בסיס  על  לויקמיה.  מתאי  העצם  מוח  את  'לנקות'  שמטרתו  עוצמתי 

מאפייני המחלה הראשוניים ותוצאות הטיפול הראשון אנחנו מחליטים 

האם להמשיך בטיפולים כימיים או האם יש צורך להפנות את החולה 

להשתלת מוח עצם".

היחידה  מנהל  ישורון  משה  ד"ר  נכנס  הראשון,  הטיפול  לאחר  כבר 

ומנהל  המטפל  לרופא  והפך  לתמונה  עצם  מוח  להשתלות 

ואם  מיידית.  היתה  הכימיה  צ'לי.  של  המחלה 

כמו  "הוא  צ'לי:  של  במילים  להשתמש 

או הקטן. אני פשוט אוהב  אחי הגדול, 

מיד  הבחין  ישורון  ד"ר  גם  אותו". 

מיוחד.  בפציינט  שמדובר 

באמן,  ספק  ללא  "מדובר 

הצוות  גם  אמן".  של  נפש  עם 

ענת פק  הסיעודי, בראשותה של 

אחות אחראית ביחידה ההמטואונקולוגית וביחידה להשתלת מוח עצם, 

"אנחנו  במוזיקה:  עצמו  שהקיף  צ'לי,  של  הססגונית  לדמותו  התחבר 

כצוות סיעודי סבורים שצריך למצוא בחולה את כל כוחות הריפוי, גם 

הפיזיים וגם הרוחניים. הבנו את החשיבות והכוח של המוזיקה בחיים 

של צ'לי ועודדנו אותו לבטא את זה, גם כשזה אולי לא התאים לנהלים 

הזדמנות,  בכל  ניגן  בגיטרות,  חדרו  את  מילא  צ'לי  הרגילים".  ולכללים 

ואפילו מצא חולה צעיר בהרבה ממנו, לנגן איתו יחד, לחנוך אותו ולהוות 

לו מקור השראה.

לא כל הצלילים היו נעימים, משחזר צ'לי: "הטיפולים היו קשים, הבחילות, 

החולשה. נשירת השיער מאוד הלחיצה אותי. מה שנתן לי כוח היתה 

החברה שלי, המוזיקה והצוות שמסביבי".

על  במשותף  נעשתה  טיפולים  שני  לאחר  השתלה  לבצע  ההחלטה 

בסיכון  כרוכה  "ההשתלה  רענני:  פרופ'  אומרת  הרפואי.  הצוות  כל  ידי 

הסיכוי  את  מגדילה  הצלחתה  זאת  לעומת  אך  כ-20%  של  תמותה 

לריפוי מוחלט. במקרה של צ'לי, לאור אלימות מחלתו, גילו הצעיר יחסית 

והיעדר מחלות רקע, הערכנו שהשתלה מתורם היא הצעד הנכון".

ישורון,  ד"ר  של  בהנחייתו  מתאים.  תורם  למצוא  "רק"  נשאר  עכשיו 

של בניהולה  רקמות  לסיווג  המעבדה 

של שרביטם  ותחת  קליין,  תרזה  פרופ' 

ד"ר משה ישראלי וחן לי לוי, סרקה את 

כל מאגרי מוח העצם בארץ ובעולם 

זאת  לאור  בידה.  חרס  והעלתה 

התקבלה ההחלטה על אופציה 

של השתלת דם חבל הטבור. 

גם כאן היה מסע איתור לא 

קצר, עד שלבסוף התבשר 

צ'לי כי נמצאו שתי מנות 

מתאימות בחו"ל. "אני לא 

הזה  הרגע  את  אשכח 

ואמר  בא  ישורון  שד"ר 

לי: מצאנו לך 2 מנות דם 

חבל טבור מתאימות, אחת 

בצרפת",  ואחת  בארה"ב 

אומר צ'לי. כל אנשי היחידה 

היו שותפים לשמחת הבשורה. 

אנשי  את  מעודדים  "אנחנו 

את  לבטא  לעצמם  לאפשר  הצוות 

רגשותיהם. אני חושבת שהם מרוויחים 

מבחינה  וגם  מקצועית  מבחינה  גם  מכך 

רגשית", אומרת ענת.

כעת הוטל על צ'לי להתמודד עם האתגר הבא: לפני השתלה מתבצעת 

"מחיקה" של המערכת החיסונית על ידי טיפולים כימיים וקרינתיים כדי 

להבטיח שהשתל לא יידחה.

עבור צ'לי היתה זו שוב סאגה של טיפולים קשים ושהייה בבידוד. "מדובר 

                                                                                                                                                            ענת פק

                 "אנחנו כצוות סיעודי סבורים שצריך למצוא בחולה 
את כל כוחות הריפוי, גם הפיזיים וגם הרוחניים. הבנו את 
החשיבות והכוח של המוזיקה בחיים של צ'לי ועודדנו אותו 

לבטא את זה, גם כשזה אולי לא התאים לנהלים 
ולכללים הרגילים

שותפים למסע
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בשהייה בחדר עם לחץ אוויר חיובי", מסבירה פרופ' רענני, "הגורם להוצאת 

החוצה.  החדר  מתוך  אחרים  זיהומיים  ומחוללים  הפטריות  החיידקים, 

ונהלים קפדניים של התנהלות  החדר מצויד בדלתות כפולות, פילטרים 

יותר מאשפוז במחלקה רגילה, אך  סטרילית". שהייה בבידוד קשה עוד 

הצוות הרפואי והסיעודי לא השאיר את צ'לי לבד לרגע. "זה אומר לפעמים 

ארבעה וחמישה ביקורים ביום", אומר ד"ר ישורון, "כדי לבדוק את מצבו".

מנות דם חבל הטבור הופשרו על ידי ד"ר מירי אהרון וצוותה במעבדת 

השתל  תאי  עם  המזרקים  ילדים.  לרפואת  שניידר  במרכז  ההשתלות 

המופשרים הובלו בריצה על ידי יהודית דרייר, האחות מתאמת ההשתלות, 

לחדרו של צ'לי במרכז דוידוף, שם הוזרקו התאים במהירות לדמו של צ'לי 

על ידי ד"ר ישורון וד"ר קורינה הרשקוביץ. צ'לי, שחשש 

עם  מתלוצץ  עצמו  את  מצא  ההשתלה,  מן  מאוד 

רופאיו. הקושי הגיע מספר ימים לאחר מכן, - 

שוב הרגשה רעה, בצקות, אובדן תיאבון קיצוני, 

"כשמשתילים  חוזרים.  וזיהומים  שיער  נשירת 

"קליטת  ישורון,  ד"ר  אומר  הטבור",  חבל  דם 

החיסונית  המערכת  והתאוששות  איטית  השתל 

השתל  הראה  הקשיים,  למרות  אולם  יותר".  איטית 

מעקב  של  כחודש  לאחר  קליטה.  סימני  מאוד  מהר 

צמוד אחרי כל מדדי הקליטה, אפשר היה לסכם ולהגיד 

שההשתלה הצליחה. גם כאן, כיאה למשפחה, חלקה כל 

המחלקה את השמחה עם צ'לי.

רגע מרגש בתקופת האשפוז נרשם כאשר לאחר קליטת השתל, 

צ'לי קיבל אישור מיוחד לצאת להופעה והזמין את ד"ר ישורון והצוות 

כולו. הוא התרגש מאוד לראות בקהל את ד"ר ישורון ואשתו ומספר 

אחים ואחיות, וכמובן דיווח לקהל כולו על נוכחותם. ההתרגשות היתה 

הדדית. "הוא ניגן ושר כל ההופעה", אומר ד"ר ישורון, "למרות שראו 

היתה  בבוקר  למחרת  פעם".  מדי  להתיישב  צריך  והיה  חלש  שהוא 

ההופעה שיחת היום בדוידוף.

"דורש  ענת,  מסבירה  שלנו",  החולים  של  והטיפולים  המחלה  "אופי 

את  עבורם  מהווים  הצוות  אנחנו  מהעולם.  והתנתקות  ארוכים  אשפוזים 

העולם שלהם  אנחנו   - כאן  החיצון. כשהם  העולם  המיקרוקוסמוס של 

והתפקיד שלנו הוא לחייך אליהם, לעודד אותם, להזכיר להם את הכוחות 

הקיימים בהם". 

הקשר של  הייחודית  באינטנסיביות  הוא  גם  מכיר  ישורון  ד"ר 

חולה-רופא במחלה הזאת. "אנחנו מלווים את החולים תקופות מאוד 

ארוכות ובאשפוזים מאוד ממושכים. הדיכאון הוא חלק בלתי נמנע 

והתפקיד שלנו הוא להוציא אותם מזה, ולכן גם איפשרנו לו לנגן 

בזמנים לא שגרתיים כי ראינו שזה משחרר אצלו לחץ".

חודש וחצי לאחר ההשתלה השתחרר צ'לי הביתה כשד"ר 

ישורון מבשר לו: "אתה בריא ואין תא סרטני בגופך". צ'לי 

יצא בחזרה אל העולם מצויד בתרופות נגד דחייה ובתרופות 

אנטיביוטיות נגד זיהומים, ואכן התברר לו די מהר כי עוד מחכה 

לו התמודדות לא פשוטה בדמות זיהומים קשים שחייבו את 

חזרתו למחלקה לאשפוזים ממושכים. אך כשנה לאחר שהגיע 

לשערי דוידוף, כמעט-מובס על ידי לויקמיה קשה המאיימת על 

חייו, חוזר צ'לי לחיים, ולבמה, מתחזק והולך, כמעט כבר אינו זקוק 

לתרופות ומסתכל על החיים קצת אחרת. "כבר לא 'מתאבד' על 

העבודה, מופיע קצת פחות, רואה את החיים בפרופורציה", ולא שוכח 

לרגע את האנשים שהצילו את חייו ותמכו בו לאורך כל הדרך: "על 

ענת אין לי מילה אחרת חוץ ממדהימה. אני ממש אוהב אותה, ועל 

ד"ר ישורון אני מרגיש שהוא ריפא אותי תוך כדי זה שהוא ליטף לי את 

הראש", אומר צ'לי. הוא ממשיך לפקוד את המחלקה למעקב ושומר 

על קשר עם כולם. זה היה העולם שלו לאורך מסע ארוך, והוא יישאר 

תמיד חלק ממנו.

"כבר לא 'מתאבד' על העבודה, מופיע קצת 
פחות, רואה את החיים בפרופורציה", ולא שוכח 
לרגע את האנשים שהצילו את חייו ותמכו בו 
לאורך כל הדרך: "על ענת אין לי מילה אחרת 
חוץ ממדהימה. אני ממש אוהב אותה, ועל ד"ר 
ישורון אני מרגיש שהוא ריפא אותי תוך כדי זה

                 שהוא ליטף לי את הראש
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]1[ מימין: ד"ר ערן הלפרן, דניאל חוסידמן ויורם פטרושקה.
]2[ זמרת האופרה דניאלה לוגסי.

עמותת הידידים של מרכז רפואי רבין גייסה 4.5 מליון ₪ לטובת הצטיידות המיון החדש

באירוע שהתקיים במלון הילטון ת"א נאספו 4.5 מיליון ₪ לרכישת ציוד טכנולוגי מתקדם למרכז חוסידמן לרפואה דחופה 
)מיון( ולטראומה שנפתח בבילינסון. במסגרת הערב המיוחד הוענק לאיש העסקים אליעזר פלג "אות יקיר מרכז רפואי 
רבין", על פועלו הרב והמתמשך למען קידום ביה"ח ועל תרומתו הרבה בתחום הרובוטיקה. פנחס ]פיני[ כהן, יו"ר הוועד 
המנהל של עמותת ידידי מרכז רפואי רבין וד"ר ערן הלפרן, מנהל מרכז רפואי רבין, העניקו לו יצירה של האמן מנשה 
קדישמן, שנתרמה על ידיו למטרה זו. אחד משיאי הערב היה הרגע בו עלה לבמה האמן דוד ד'אור לשיר דואט עם 

הזמרת, יוצאת "כוכב נולד" מורן מזוז, שעברה תאונת דרכים קשה וטופלה בבילינסון.

]1[ מימין: מר אליעזר פלג, ד"ר ערן הלפרן - מנהל מרכז רפואי רבין, פנחס )פיני( כהן - יו"ר עמותת ידידי מרכז רפואי רבין.
]2[ מימין: דוד ד'אור ומורן מזוז.

]1[

]2[

עמותת הידידים מציינת שנה מרתקת ומוצלחת לפורום 
פנחס )פיני(  עמיתי בילינסון, אשר הוקם ביוזמתו של 
כהן - יו"ר עמותת הידידים של מרכז רפואי רבין. זהו 
דמויות  מובילים,  עסקים  אנשי  של  מצומצם  פורום 
בולטות במשק הישראלי וידידי מרכז רפואי רבין, אשר 
מספר  ורפואה  אקטואליה  בענייני  לשיחה  נפגשים 

פעמים בשנה במלון הילטון תל אביב.

עמותת הידידים בישראל 

המרכז החדש לרפואה דחופה )מיון( 
ולטראומה ע"ש חוסידמן נחנך בנוכחות 

מר דניאל חוסידמן ממקסיקו ובני משפחתו ובמעמד 
שרת הבריאות יעל גרמן, אלי דפס מנכ"ל שירותי בריאות 

כללית, מנהלי בתי חולים, יו"ר עמותת ידידי מרכז רפואי רבין 
פנחס )פיני( כהן ותורמים נוספים. האירוע כלל טקס קביעת 
מזוזה, גזירת סרט והסרת לוט בנוכחות משפחת חוסידמן. 

זמרת האופרה דניאלה לוגסי ריגשה את הקהל בשיר "הללויה" 
של לאונרד כהן. נשיא המדינה שמעון פרס כיבד את הנוכחים 

 בברכה מצולמת ששודרה על גבי מסכי ענק. 
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משיקים את המיון הגדול בישראל

]1[ פנחס )פיני( כהן והאלוף במיל. עמוס ידלין.
]2[ רפי גינת.

במרכז  המהלכים  אגף  נחנך  רם,  וישראל  רותי  של  לתרומתם  הודות 
חוסידמן לרפואה דחופה ולטראומה. התרומה לזכר הוריה של רותי, בתיה 
והפסל מקס פרבמן, אשר יצירותיו מוצגות לרווחת המטופלים בבילינסון.

]1[ רותי רם ושרת הבריאות יעל גרמן.

חנוכת אגף מהלכים במיון

פורום עמיתי בילינסון חוגג שנה!

]2[

]1[

]1[

]1[

]2[
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ונפטר  הידידים  כיו"ר עמותת  בארי כהן, אשר שימש במשך 12 שנים  זכרו של 
ממחלת לב לפני כשנתיים, הונצח בקריאת היחידה לטיפול נמרץ לב בבית החולים 
על שמו. ההנצחה התאפשרה הודות לתרומתה של חברת שוגאי - ענקית תרופות 
מיפן שבארי שימש בה כדירקטור. בטקס קריאת היחידה על שמו של בארי כהן 
נכחו מר אוסמו נאגאימה, יו"ר שוגאי ויו"ר חברת סוני העולמית, שגריר יפן בישראל, 

בני משפחת בארי כהן, הנהלת טבע ואורחים רבים מהארץ ומחו"ל. 

לזכר בארי כהן

חתימה על הסכם עם סטנפורד

רפואי  מרכז  בין  נחתם  פעולה  שיתוף  הסכם 
סטנפורד  המוביל  הרפואי  המרכז  לבין  רבין 
סטנפורד  עם  החשוב  ההסכם  שבקליפורניה. 
הינו פרי יוזמתו ופעילותו הנמרצת של ידיד מרכז 

רפואי רבין, מנדי ערד. 
בתמונה: ד"ר ערן הלפרן, מנהל מרכז רפואי רבין עם 

נשיא המרכז הרפואי סטנפורד, אמיר דן רובין. 

ניו-יורק מתגייסת למיון החדש
 ערב הגאלה השנתי של עמותת ידידי מרכז רפואי רבין בארה"ב )AFRMC( נערך 
באולם צ'פריאני המפואר שבמנהטן, בהצדעה לנורמן סטורנר, נשיא ומנכ"ל של 

חברת השקעות הנדל"ן מורי היל נכסים.
מעל 600 ידידי המרכז הרפואי נכחו באירוע, בו השתתפו ד"ר ערן הלפרן, מנהל 
מרכז רפואי רבין, אנשי עסקים מובילים מניו יורק, יו"ר עמותת הידידים של מרכז 
רפואי רבין בארה"ב פיטר ריגווארדי ונשיא עמותת הידידים ירון כהן, ממשיכי דרכו 
כיו"ר  רבות  שנים  שכיהן  החולים,  בית  ותומכי  ידידי  מגדולי  ז"ל,  כהן  בארי  של 
העמותה. כמו כן נכחו באירוע אורחים בכירים מישראל, ביניהם חיים הורביץ, חבר 

דירקטוריון מועצת המנהלים של חברת טבע.
ציוד  לרכוש  נקראו  פומבית כאשר המוזמנים  במהלך הערב התקיימה מכירה 
רפואי וכן להשתתף במימון השתלמויות בארה"ב עבור מתמחים של מרכז רפואי 

רבין. 
כל ההכנסות מהערב, שמחיר כרטיס הכניסה אליו 1,000$, הוקדשו למרכז המיון 

והטראומה החדש ע"ש חוסידמן.
בתמונה: גב' נאווה ברק, ד"ר ערן הלפרן - מנהל מרכז רפואי רבין, איבון כהן ודניאל כהן, 

אלמנתו ובנו של בארי כהן ז"ל.

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

שני אירועים עמדו במרכזו של ביקור מוצלח ופורה של ד"ר ערן הלפרן - מנהל מרכז 
הוועד המנהל של עמותת הידידים של מרכז רפואי רבין,  יו"ר   - ופיני כהן  רפואי רבין, 

בדאלאס, טקסס.
איש  כ-400  בהשתתפות  דאלאס  של  המפואר  האופרה  בבית  שנערך  גאלה  בערב 
מהאליטה החברתית של העיר, גויסו  1.5 מיליון ₪ לטובת המיון החדש בבילינסון.  הדובר 
המרכזי, האלוף במיל. עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, ריתק את 
הקהל בשיחה על המזרח התיכון וסוגיות מדיניות, ביטחוניות וטכנולוגיות וזכה למחיאות 
כפיים סוערות. ידלין גם הרצה באירוע נוסף בעיר שנערך בכנסייה נוצרית, בהשתתפות 
עבודה  פגישת  גם  בטקסס התקיימה  הביקור  במהלך  ישראל.  אוהדי  נוצרים  כ-2,000 
חשובה עם מנהל המרכז הרפואי UT Southwestern, פרופ' דניאל פודולסקי. הפגישה, בה 
השתתפו ד"ר ערן הלפרן, פיני כהן ופרופ' דן אופנהיים מבילינסון, עסקה בפיתוח קשרי 
המחקר והקשרים הקליניים בין שני בתי החולים. הקשר בין מרכז רפואי רבין לבין דאלאס 

הוא ביוזמתו ובתמיכתו של איש העסקים דודי ויסמן, ידידי נאמן של ביה"ח.
בתמונה, מימין: דודי ויסמן, רון הדוק - נשיא האגודה האמריקאית למחלות לב, האלוף 

במיל. עמוס ידלין, פיני כהן וד"ר ערן הלפרן.

ביקור מוצלח בדאלאס, טקסס

עמותת הידידים בחו"ל 
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3

כיצד מטפלים באבנים שאינן 
נפלטות?

על ידי ריסוק במספר שיטות: ריסוק חוץ גופי לא 
פולשני – על ידי גלי הדף מונחי רנטגן בעוצמה גבוהה 

הממוקדים אל האבן ומרסקים אותה. הפעולה נעשית 
 בטשטוש ומתאימה לאבנים קטנות.

 ניתוחים אנדסקופיים: 
אורטרוסקופיה -  הכניסה היא דרך השופכה לכיס 

 השתן ומשם לשופכן עד לזיהוי האבן המרוסקת על ידי סיב לייזר.  
PCNL – מייצרים נתיב לכליה ישירות דרך חור במותן המורחב על ידי בלון 

מיוחד. דרך שרוול פלסטיק מוחדר מכשור ייחודי ורב עוצמה לריסוק האבנים 
ושאיבת הפירורים. ניתוח זה מיועד לאבנים גדולות או במקרים שהשיטות 

האחרות כשלו או בכליה בעלת מבנה מיוחד.

מהם התסמינים של אבנים בכליות?
כאבים עוויתיים מותניים עזים, מוקרנים לעתים לכיוון המפשעה, מלווים 

לעתים בבחילות ובהקאות. לעתים גם דם בשתן.

האם אבן יכולה להיפלט ספונטנית?
בהחלט. מרבית האבנים עד גודל 5 מ"מ נפלטות 

ספונטנית. בדרך כלל, עם הופעת התבחינים, מבצעים 
מעקב של עד 6 שבועות. המעקב מתבצע על ידי 

אולטרסאונד וצילומי רנטגן ונתמך לעתים על ידי טיפול 
תרופתי להרחבת דופנות השופכן.

מה הגורם להופעת אבנים בכליות?
הרגלי תזונה וחיים: שתייה לא מספקת, ותזונה המעודדת 

היווצרות עודפי מלחים – מזון עתיר מלח, חלבון מן החי. 
 סביבת עבודה עתירת חום 

 נטייה תורשתית
 מבנה כליה פתולוגי מלידה )כלית פרסה וכדומה(
 מספר מחלות נדירות שגורמות להיווצרות אבנים

משתנים דמוגרפיים: באזור הים התיכון שכיחות התופעה גבוהה יותר. אחד 
מכל עשרה אנשים עשוי לפתח אבנים. שכיחות אצל גברים פי 3-2 יותר 

מאשר אצל נשים. גיל ההופעה: בין 20 ל-40.
מדובר במחלה כרונית. כמחצית מהאנשים שהופיעה אצלם אבן, ייצרו אבן 

חדשה תוך חמש שנים.

מהן ההמלצות ליצרני אבנים, לצמצום התופעה וסיכויי ההישנות?
בכ-90% מהמקרים, הסיבות לאבנים ידועות וניתן להמליץ על טיפול תרופתי וכן על הרגלי חיים נכונים הכוללים:

שתייה מרובה )המניבה עד 2 ליטר שתן ביממה(. 	
הפחתת מלח במזון וצריכה מועטה של מזון מן החי )בשר אדום, איברים פנימיים(. 	

צריכה מוגברת של סיבים תזונתיים. 	
צריכת לימון והדרים )מכילים ציטראט המעכב היווצרות אבנים(. 	

לא להגזים בצריכת שוקולד, אגוזים, עלים ירוקים וקוקה קולה )מכילים אוקסלט    	
הנמצא באבני סידן(.    

אין להפחית בצריכת סידן. להיפך – לעתים מיעוט בסידן בגוף גורם לייצור אבני    	 
סידן בכליות.  

מהו היקף הטיפולים והניתוחים 
המתבצעים ביחידה לאורולוגיה 

זעיר פולשנית ברבין?
ביחידה מתבצעים מאות ניתוחים 

אנדוסקופיים בשנה, ובעצם כמחצית 
מכלל הניתוחים המתבצעים בכל בתי 

החולים של הכללית. הניסיון הניתוחי 
העשיר, הציוד המשוכלל לאבחון, 

ושירותי המעקב והגישה המניעתית, 
מבטיחים מתן פתרון אופטימלי לסובלים 

מאבנים בכליות.

10 קטנות על אבנים בכליות
ד"ר דוד ליפשיץ, מנהל היחידה לאורולוגיה זעיר-פולשנית, המערך לאורולוגיה מרכז רפואי רבין, בית חולים השרון

מהן אבנים בכליות?1
גבישים הנוצרים כתוצאה משקיעת מינרלים )מלחים( בכליה. 

גודל אבן נע בין מילימטרים בודדים למספר סנטימטרים. יש 
אבנים מחומרים שונים: אבני סידן, חומצה אורית ואבני זיהום.

כיצד הופכת אבן לבעיה?
האבנים עלולות להינתק מאחיזתן בכליה, לנדוד 

במורד השופכן )הצינור המחבר את הכליה 
לשלפוחית השתן( ולגרום לחסימה של הצינור 

והרחבתו, שזה המנגנון של כאב עז ביותר  
המתואר כהתקפים עוויתיים. תיתכן חסימה 

מוחלטת המפריעה לתפקוד הכליה ואף לנזק 
בלתי הפיך. כמו כן, אבן היא עיר מקלט לחיידקים, 

2ולכן עלולה לגרום גם לזיהומים חוזרים בשתן.
האם ניתן להתעלם מאבנים, 

אם אינן גורמות כאבים?
אבנים שנשארות בכליה יכולות לגרום לסיבוכים, לחסימות, לזיהומים 

ולנזק בלתי הפיך לכליה. שיעור ההפיכה של אבנים לבעייתיות הוא 
10% לשנה. לכן, "יצרני אבנים" חייבים להיות במעקב, ולקבל טיפול 

7מניעתי ותרופתי.
כיצד מבררים סיבות להיווצרות אבנים?

יש לעבור בירור מטאבולי. כמו כן, במרכז רפואי רבין יש ציוד ייחודי 
מסוגו לבדיקה של הרכב אבנים מדויק, מה שיכול להצביע הן על 
הסיבות להיווצרות האבנים והן על דרכי הטיפול והמניעה.

4
6

מחלה בזכוכית מגדלת



ד"ר אלדד פובזנר
מונה למנהל מחלקות כירורגית א' ו-ב' 

בשרון

פרופ' ג'ק בניאל
מונה למנהל המערך לאורולוגיה ברבין

ענת ג'רופי
מונתה לרנטגנאית ריפוי ראשית במכון 

לרדיותרפיה בבילינסון

ד"ר גדי נוימן
מונה לסגן מנהל מרכז רפואי רבין לנושא 

כירורגיה ושירות אמבולטורי

ד"ר אהובה גרובשטיין
מונתה למנהלת יחידת דימות שד 

במכון הדימות בבילינסון

ד"ר ריאד מג'אדלה
מונה למנהל המחלקה לרפואה 

דחופה )מיון( בשרון

פרופ' עבד עסלי
מונה למנהל יחידת הצנתורים 

בבילינסון שבמערך לקרדיולוגיה ברבין

*המינויים מופיעים לפי סדר האלף בית

ד"ר אהרון פופוביצר
מונה למנהל היחידה לאונקולוגיה של 
ראש-צוואר במכון לאונקולוגיה במרכז 

דוידוף בבילינסון

מורסי ג'בארה
מונה לאח אחראי מחלקה פנימית ג' 

בבילינסון

ד"ר ריאד חדאד
מונה למנהל היחידה לכירורגיה של 
גידולי כבד ולבלב במערך לכירורגיה 

בבילינסון

ד"ר גלית סיבק
מונתה למנהלת המחלקה 
לכירורגיית כלי דם בבילינסון

ד"ר אנדרי קידר
מונה למנהל היחידה לכירורגיה 
להשמנת יתר במערך לכירורגיה 

בבילינסון

אורית קופלמן
מונתה למנהלת הסיעוד בחטיבה 

הפנימית בבילינסון

ד"ר חן גולדשמיט
מונה למנהל היחידה לגינקולוגיה 

לפרוסקופית במחלקת נשים 
בבילינסון

פרופ' אלי לב
מונה למנהל יחידת הצנתורים 
בשרון שבמערך לקרדיולוגיה 

ברבין

פרופ' טלי סיגל
מונתה למנהלת המרכז לנוירואונקולוגיה 

במרכז דוידוף בבילינסון
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מינויים ברבין - בתי החולים בילינסון והשרון:



מינויים באיגוד מקצועי:

ד"ר אלון פרץ
מנהל המרפאה לרפואה תעסוקתית 
בבילינסון והשרון, נבחר ליו"ר האיגוד 

 לרפואה תעסוקתית

פרופ' חיים גוטמן
מנהל השירות לכירורגיה אונקולוגית 

במערך לכירורגיה בבילינסון, נבחר ליו"ר 
החברה הישראלית לכירורגיה אונקולוגית 

פרופ' משה הוד
מנהל היחידה לרפואת אם ועובר בבי"ח 

 ,President Elect-לנשים בבילינסון, נבחר ל
)EAPM( באיגוד האירופאי לרפואת אם ועובר

 

פרופ' זוהר לוי
 מנהל המרפאה לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות של 
דרכי העיכול במרחב לגסטרואנטרולוגיה, מונה לפרופסור 

חבר קליני בחוג לרפואה פנימית בפקולטה לרפואה 
באוניברסיטת תל אביב

ד"ר יבגניה רוזנבלט
מונתה למנהלת היחידה לפתולוגיה 

המטולוגית בבילינסון

פרופ' יריב יוגב
מנהל חדר לידה ומיון יולדות בבי"ח לנשים בבילינסון, 

מונה לפרופסור מן המניין קליני בחוג לגינקולוגיה 
ומיילדות בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב

פרופ' אברהם שניאק
מונה למנהל המערך לנפרולוגיה ויתר

לחץ דם ברבין

קרן שמואל
מונתה לאחות אחראית מחלקה 

פנימית ד' בבילינסון

פרופ' גדעון בכר
סגן מנהל מחלקת אא"ג בבילינסון, מונה לפרופסור 
חבר קליני בחוג לאא"ג וכירורגיה של ראש וצוואר 

בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב

*המינויים מופיעים לפי סדר האלף בית

פרופ' משה לפידות
מנהל יחידת לייזר עור בבי"ח השרון, מונה לפרופסור חבר 
קליני בחוג לדרמטולוגיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת 

תל אביב

פרופ' רות סיגל
מנהלת יחידת הרשתית במערך העיניים בבילינסון, 

מונתה לפרופסור מן המניין קליני בחוג לאופתלמולוגיה 
בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב

פרופ' הרצל סלמן
מנהל מחלקה פנימית ג' בבי"ח השרון, מונה 
לפרופסור חבר קליני בחוג לרפואה פנימית 
בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב

ד"ר ערן רוטמן
מונה לסגן מנהל בי"ח השרון

פרופ' פיה רענני
מונתה למנהלת המערך 

להמטולוגיה ברבין

פרופ' בוריס שטרסברג
מנהל המכון להפרעות קצב וקוצבי לב במערך לקרדיולוגיה 
בבילינסון, מונה לפרופסור מן המניין קליני בחוג לקרדיולוגיה 

בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב

ד"ר מיכאל קניז'ניק
מונה למנהל היחידה לרדיולוגיה 

ווסקולרית פולשנית ילדים 
בבילינסון

מינויים אקדמיים:
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מינויים ברבין - בתי החולים בילינסון והשרון:



נעים להכיר

פרופ' עופר יוספוביץ, מנהל השירות לאורולוגיה אונקולוגית במערך לאורולוגיה בבילינסון, 
בן 45, נשוי + 3
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נולד וגדל בחיפה, למד רפואה בירושלים, 
שירת בצבא כרופא בחטיבת חי"ר וביחידה 
מובחרת. התמחה במרכז רפואי רבין 
בכירורגיה אורולוגית. במהלך התמחותו 
השתלם במחקר בתחום האורולוגיה 
 Memorial Sloan האונקולוגית  בבית החולים
Kettering Cancer Center בניו-יורק, ובתום 
ההתמחות שב לניו יורק לאותו מרכז רפואי 
להתמחות בניתוחים אורולוגים מורכבים 
לסרטן הערמונית, הכליות,
כיס השתן והאשכים.

למה כירורגיה?
כל תחומי הרפואה הינם סופר-מרתקים 
אבל כירורגיה היא בעיני האתגר הגדול 
מביניהם. ויש עוד משהו. כירורגים הם בדרך 
כלל אנשים שמחפשים סיפוק מיידי.
הניתוח נותן תוצאה מיידית.

אדם או רובוט?
אדם ורובוט. אני חסיד גדול של טכנולוגיות 
חדשות ושל ניתוחים רובוטיים, ובכלל חושב 
שהשאלה כבר לא רלוונטית. הניתוחים הרובוטיים 
כאן כדי להישאר. אבל צריך להבין שהרובוט הנו 
בסך הכל מכונה סופר-מתוחכמת המתרגמת 
את תנועת יד המנתח בגוף החולה, כך שהעיקר 
היה ונותר מיומנות ידיו של המנתח. עליה 
מוסיף הרובוט את היתרונות העצומים שלו: הוא 
מאפשר לי לצפות בריקמה המנותחת ממרחק 
של ס"מ אחד, בהגדלה של פי 12 ובתלת 
ממד. מובן שחייבים לזכור – הרובוט הוא רק 
פלטפורמה. הוא אינו אוטומטי ולא יכול לכסות על 
טעויות המנתח.

עניין לציבור?
בהחלט רואה את עצמי בעתיד עוסק גם 

בהיבטים הציבוריים של המקצוע. הרפואה 
נמצאת היום בעין הסערה. צריך להסדיר 

מחדש את היחסים בין הרפואה הציבורית 
והפרטית. הזדקנות האוכלוסייה וניגודי 

אינטרסים יוצרים לחצים. יש דוגמות שכבר לא 
רלוונטיות. אני רואה את עצמי בהמשך, מעבר 
לעיסוק המקצועי, גם בתפקיד ניהולי שבו יש 

השפעה על קביעת מדיניות.

מתוח בניתוח?
לא. אני מקפיד על אווירה רגועה. 

משתדל שתהיה מוזיקה ברקע.

יש חיים מחוץ לעבודה?
במעט הזמן הפנוי, אני עושה ספורט. רץ 

הרבה, ולאחרונה חזרתי לספורט מהנעורים 
בחיפה - גלישת רוח..

חיים בחו"ל?
להשתלמות ולימודים - כן. לתמיד - 
אף פעם לא אופציה, למרות שהיו 

הצעות קונקרטיות. ישראל היא 
הבית. המשמעות של החיים בארץ 
היא מעבר למקצוע ולמשכורת: זה 

הערכים שבהם אתה רוצה לגדל את 
ילדיך, החברות, השייכות. בכל מקום 

שבו הייתי, תמיד הרגשתי ישראלי.

זיכרון משמעותי מהשירות הצבאי 
שעיצב אותך?

באחת מהפעילויות המיוחדות בהן 
השתתפתי במסגרת שירותי הצבאי 

התנאים הפיזיים הפכו לבלתי 
נסבלים: קור קיצוני, תשישות גופנית, 

רעב. נשבעתי שלעולם לא אתלונן 
שהתורנות קשה מדי או מעייפת. 

עמדתי בהבטחתי.

רפואה - תמליץ לילדיך?
כמו כל הורה, אני רוצה לראות את ילדי 

מאושרים ושלמים עם עצמם ואתמוך בכל 
מה שיבחרו. אני מודע לקשיים שבמסלול 

הרפואה. בעידן הזה של אינסטנט, כשרוצים 
הכל מהר ועכשיו, זהו מסלול איטי, מפרך, 
לא תמיד מתגמל כלכלית, שמציג בפניך 
קונפליקטים ללא הפסקה. ובכל זאת - 
הסבלנות משתלמת. הסיפוק עצום. כמו 

וויסקי טוב - תיישן אותו מספיק זמן בחביות 
עץ, בסוף הוא ייצא משובח.

למה אני בר מזל?
אני עוסק במקצוע שהוא גם מרתק וגם 
מאפשר לי לעזור לאנשים. אורולוגיה 
אונקולוגית, התחום שבחרתי לעסוק בו באופן 
ספציפי, הינו אופטימי במיוחד ומאפשר 
הצלחה משמעותית בהשגת ריפוי מלא 
למחלות שאנו עוסקים בהן, ולא רק ריפוי, 
אלא גם שימור תפקודים חיוניים ואיכות חיי 
המטופלים. 




