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שלכם,

 

ד"ר ערן הלפרן

קוראים יקרים,
המיון החדש,  רבין על פתיחתו של מערך  מגזין  בגיליון הקודם של  כשנה חלפה מאז שדיווחנו 

הגדול ביותר בישראל. המיון החדש כבר פועל במלוא הקיבולת ומשרת את עשרות אלפי הפונים 

בסטנדרטים המתקדמים ביותר של רפואה דחופה, ואנחנו איננו שוקטים על השמרים. תנופת הבינוי 

במרכז הרפואי נמשכת, כדי לענות על הגידול המתמיד במספר הפונים ובביקוש לשירותיו. בימים 

אלו נמשכת על פי התכנון בנייתו של מגדל אשפוז חדש, וכן מתקדמת תוספת שש קומות למרכז 

דוידוף לסרטן. זה המקום להודות למשפחת דוידוף על תרומה נוספת בסך 20 מיליון דולר למרכז 

לרגל עשור לפעילותו. משפחת דוידוף מלווה את המרכז מאז הקמתו, והינה שותפה מלאה בחזונו 

לספק לאלפי מטופליו רפואה אונקולוגית ברמה הגבוהה ביותר, ומיצוי מלא של הפוטנציאל של כל 

מטופל להחלמה מהירה וחזרה לחיים תקינים. התרומה הנדיבה והמרגשת תאפשר לנו להמשיך 

בהגשמת החזון.

עוד פרויקט דגל המשמש לנו מקור לגאווה עומד לקראת סיום – חדרי הניתוח בבית חולים השרון, 

אשר קובעים בישראל סטנדרטים חדשים של סביבת ניתוח מבחינת טכנולוגיות, ציוד ותנאי עבודה. 

וסביבה אסתטית.  וטכנולוגיות  ציוד  הגבוהים של אשפוז,  רבין משתבח בסטנדרטים  רפואי  מרכז 

אין ערך ללא האנשים.  ולקיים סטנדרטים אלו. אולם לכל אלו  נועדה להמשיך  הבנייה החדשה 

אלפי העובדים במרכז, הצוות הרפואי והסיעודי, אנשי המקצועות הפארא-רפואיים, אנשי הלוגיסטיקה 

והתחזוקה, נאמנים כולם למצוינות בעבודתם ומחויבים לשלומם ולרווחתם של מטופלי המרכז. את 

התוצאות של מחויבות זו ניתן לראות בציונים הגבוהים שקיבלנו גם השנה בסקרי איכות של משרד 

גאים על  אנו  הציונים המקסימליים בכל הפרמטרים המרכזיים.  קיבלנו את  גם השנה  הבריאות. 

הישגינו ובמיוחד על הציון הגבוה שקיבלנו בשביעות הרצון של המטופלים שהציב ראותנו בממקום 

הראשון- בית חולים בילינסון בסקר שביעות רצון בקטגורית בתי חולים גדולים ובית חולים השרון 

במקום הראשון בקטגורית בתי החולים הקטנים בישראל.

מתן שירות רפואי איכותי במסגרת הרפואה הציבורית, המתמודדת עם עומס קיצוני וקשיי תקציב, הנו 

מאבק מאתגר. תודה מיוחדת לעמותת הידידים בארץ ולתורמים נדיבים בארץ ובחו"ל המאפשרים 

לנו המשך פיתוח. אנחנו מסורים למאבק זה יום יום ומגיעים ללא-מעט ניצחונות. ההכרה וההוקרה 

של המטופלים – הן עבורנו השכר האמיתי לפועלנו ומקור הכוח להמשיך.

סקר משרד הבריאות קבע:

בבילינסון המטופלים הכי מרוצים באשפוז
 

*מבין בתי החולים הגדולים בישראל

1
מנהל מרכז רפואי רבין

הטור הפותח
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סופרים לכם קלוריות
הקלורימטר בבילינסון יגיד כמה קלוריות כל אחד 

שורף, כי רק כך אפשר להתאים דיאטה יעילה

כל אחד יודע שכדי להפחית במשקל צריך לספק לגוף פחות קלוריות 

מאשר הוא שורף )מבזבז(. אבל כמה הגוף שלכם שורף? לכל גוף יש קצב 

שריפת קלוריות משלו, וזה בדיוק מה שמגלה הקלורימטר ביחידה לתזונה 

ולדיאטה בבילינסון בבדיקה אחת פשוטה, "ורק כך", אומרת סיגל פרישמן, 

מנהלת היחידה, "עם נתוני אמת לגבי ההוצאה הקלורית המדויקת, אפשר 

לבנות תוכנית דיאטה מתאימה למטרות.

חופשי  באופן  ולנשום  שעה  רבע  במשך  לשבת  יש  הבדיקה  לצורך 

באמצעות צינורית, לתוך מכשיר הקלורימטר. בתום הבדיקה נעשה פענוח 

ראשוני והסבר משמעות התוצאות על ידי דיאטנית קלינית, וניתנות הנחיות 

ראשוניות. כדאי לדעת שקצב חילוף החומרים )דהיינו שריפת הקלוריות( 

מושפע בין השאר מגילכם, ממסת השריר שלכם ומהגנטיקה. 

הבדיקה מתאימה:

להדרכה  וזקוק  במשקל  הירידה  בקצב  "תקוע"  שמרגיש  אדם  לכל   -

פרטנית כיצד להתקדם

- לכל המעוניין לרדת במשקל ורוצה להתאים תוכנית הרזיה אישית עבורו

ורוצה לדעת בדיוק כמה  - לכל מי שכבר הגיע למשקל המטרה שלו 

קלוריות עליו לצרוך ע"מ לשמור על המשקל הקיים

- לכל המעוניין לעלות במשקל ולא מצליח.

וכפי שמסכמת סיגל פרישמן, על סמך הניסיון העצום שהצטבר ביחידה 

של דיאטות מוצלחות: "לפעמים אנשים צריכים לראות את נתוני האמת 

מול העיניים שלהם על מנת לקבל מוטיבציה ולפעול בדרך הנכונה".

טל': 03-9376666

עשרות חולים כבר מטופלים בבילינסון במרפאה הרב מקצועית לטיפול בגידולי עור סרטניים מסוג בריבוי basal cell carcinoma( BCC( - סרטן של תאי בסיס. 

)והיעילות( ב-BCC: כריתה כירורגית או קרינה. במרפאה מטפלים בגידול  המרפאה מיועדת לחולים שאינם מתאימים לשתי שיטות הטיפול המקובלות 

באמצעות תרופת VISMODEGIB( VISMO(, הידועה אף בשמה המסחרי ERIVEDGE, המבצעת "סיכול ממוקד" בגידול, מצמקת אותו ולפעמים אף מעלימה אותו.

פרופ' אמי חודק, מנהלת מחלקת עור בבילינסון, אומרת כי התרופה אושרה בארצות הברית בשנת 2012. למרבה השמחה, בתוך זמן קצר נכנסה גם 

לסל התרופות בישראל, ובמקביל נולדה בבילינסון היוזמה להקים עבור חולים אלו מרפאה ייחודית, שתעניק להם את הטיפול בתרופה בגישה כוללנית 

)הוליסטית( הנדרשת מעצם מורכבותם של גידולים אלו.

פרופ' חודק מסבירה שגידול מסוג BCC מופיע בדרך כלל באזור ראש-צוואר. אמנם בניגוד למלנומה הוא אינו נוטה לשלוח גרורות מרוחקות לאיברים 

פנימיים, אך כן עלול להתפשט באופן מקומי ולגרום להרס של הרקמות באזור. למשל, אם הגידול באזור ארובת 

העין, הוא עלול לגרום נזק לעין, אם באף – להרס האף. ייחודה של המרפאה הוא בכך שהחולה נבדק בו זמנית 

ע"י רופא עור ואונקולוג ובנוסף, במידת הנדרש, עובר הערכה על ידי מומחים מתחומים אחרים, כגון רופא 

אף אוזן גרון, רופא עיניים, פלסטיקאי ועוד. 

החולים המופנים למרפאה זו הם חולים הסובלים מ-BCC גדול במיוחד עקב הזנחה או סיבות אחרות; 

חולים שאינם מועמדים לכריתה כירורגית או קרינה; יש גם שתי קבוצות ייחודיות של חולים המפתחים 

גידולים רבים במיוחד ולא גידול במוקד אחד. קבוצה אחת היא "בוגרי" ההקרנות נגד גזזת שהתבצעו 

לאחר  ארוכות  שנים  להופיע  עלולים  מרובים   BCC( המגראב  מארצות  עולים  בילדים  ה-50  בשנות 

"גורלינג",  בשם  גנטית  תסמונת  בעלי  כוללת  נוספת  וקבוצה  הקרינה( 

המתבטאת, בין היתר, בריבוי BCC. אומרת פרופ' חודק: התרופה היא 

פתרון שעשוי להוביל לנסיגה של הגידולים, ואף למנוע או לעכב 

את קצב התפתחותם. לתרופה שיעור גבוה למדי של תופעות לוואי 

המחייבות מעקב והתייחסות פרטנית על ידי רופאי המרפאה. 

היחידה  מנהל  פניג,  אייל  פרופ'  במשותף  מנהלים  המרפאה  את 

המרפאה  עור.  ממחלקת  טאובר  גיל  וד"ר  דוידוף  במרכז  לרדיותרפיה 

נמצאת בקשר עם רופאים עמיתים בבלגיה ובגרמניה על מנת להגדיל את 

בסיס הידע. בשל ייחודה, מהווה המרפאה אבן שואבת למטופלים מכל הארץ, ומספר 

המטופלים נמצא בעלייה מתמדת.

טל: 03-9377960/3. פקס: 03-9377962

תמיכה  סדנאות  פועלות   השרון  בבי"ח  למטופלים שעברו ניתוחים בריאטריים )ניתוחי קיצור  

הסדנאות  חולנית(.  בהשמנה  לטיפול  מהמשתתפים, קיבה  מצוין  משוב  גרפו  כה  עד  שהתקיימו 

מילר. וסדנאות נוספותֵ יצאו לדרך בקרוב בהנחייתן של  אליהו  שמרית  והדיאטנית  כוחלני  נורית  עו"ס 

החיים, "הצלחתו של ניתוח בריאטרי תלויה מאוד ביכולתו  באורח  שינויים  ביישום  להתמיד  המטופל  של 

דיקר, כולל שינוי הרגלי אכילה ורכישת דרכים להתמודד  דרור  ד"ר  מסביר  רגשיים",  ולחצים  תסכולים  עם 

תחומי  הרב  והמרכז  ד'  פנימית  מחלקה  "הניתוח אינו תרופת מנהל  לטיפול בעודף משקל בבי"ח השרון. 

המפגשים של הסדנה משלימים את הטיפול הפרטני, מהווים פלא ולאחריו חשובה מאוד ההמשכיות. שמונת 

והשאלות קבוצת תמיכה למטופלים ומספקים 'ארגז כלים'  האתגרים  הקשיים,  עם  להתמודד  להם  שמסייע 

עבור  להיות  מטרתנו  התהליך.  את  המטופל One stop shop – לספק לו פתרון מלא תחת קורת גג המלווים 

אחת". שמרית אליהו מילר מציינת כי קיימות עבודות רבות, המראות כי אחוזי ההצלחה של הניתוח גבוהים יותר כשמתקיימת 

תמיכה ארוכת טווח. "לנו ב'השרון' חשוב לתת מעטפת שכוללת את המרכיב הפסיכוסוציאלי והרגשי הקריטי כל כך, תוך 

שימת דגש על טיפול באכילה רגשית, זיהוי תחושות רעב ושובע והתאמת סגנון החיים. כל המשתתפים בלי יוצא מן הכלל 

ביקשו להאריך את הסדנה, מה שמראה כמה היא חשובה להצלחת התהליך". 

טל': 03-9372229

ארגז כלים למנותחי 
 קיצור קיבה

סדנאות תמיכה למטופלים שעברו ניתוח קיצור 
קיבה, המופעלות בבי"ח השרון, מסייעות 
להצלחת התהליך וזוכות למשוב 

מצוין מהמשתתפים

בילינסון מוביל 
בישראל בשביעות רצון 

המטופלים
בסקר שביעות רצון מטופלים שערך משרד הבריאות, נדגמו בתי החולים בישראל בחלוקה לקטגוריות. 

לפי ממצאי הסקר, בי"ח בילינסון מוביל בשביעות רצון באשפוז בקרב בתי החולים הגדולים )קטגוריית בתי 

חולים על(. בילינסון קיבל את הניקוד הגבוה ביותר ודורג במקום הראשון בחמישה מדדים מרכזיים – שביעות 

רצון כללית מבית החולים ושביעות רצון מצוות הרופאים, מצוות האחיות, מתשתיות בית החולים וממתן מידע 

והסברים. "אנו מנהלים את בית החולים בסביבה לא פשוטה ובשעה שמערכת הבריאות הציבורית מצויה בחסר 

גדול במשאבים", ציין ד"ר ערן הלפרן, מנהל המרכז הרפואי רבין, "לזכות באמון הציבור ובחיבוק כה גדול של 

קהל המטופלים שלנו בשעה קשה זו במערכת הבריאות, זה לא מובן מאליו. אני מצדיע לאלפי עובדי בית החולים 

שמעניקים רפואה מצוינת לצד שירות, יחס, מידע ואשפוז בתנאי מלונאות. קיבלנו הוכחה נוספת שאכן בבילינסון 

מובילים את הרפואה בישראל".

עומדים במדדים
בעידן שבו הכול מדיד, על מנת להצדיק את התואר "בית חולים מוביל" צריך חותמת איכות רשמית. זה 

בדיוק מה שמעניקה לבתי החולים בילינסון והשרון התוכנית הלאומית למדדי איכות בבתי חולים בישראל. 

תוצאות התוכנית, שפורסמו לאחרונה, מראות כי מרכז רפואי רבין עמד בהצלחה יתרה בכל ארבעת 

מדדי האיכות שהציב משרד הבריאות לבתי החולים בישראל לשנים 2013–2014

)STEMI( צנתור לבבי תוך 90 דקות בחולים עם אוטם שריר הלב

המלצה למתן אספירין בשחרור לאחר אוטם חד בלב

שברים בצוואר הירך: מנותחים תוך 48 שעות

מתן אנטיביוטיקה מונעת בניתוחי מעי גס שעה 

לפני הניתוח

ייחודי לבילינסון: 
מרפאת VISMO לגידולי עור מסוג BCC – טיפול באמצעות תרופה בלבד

זז במרכז
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בלב שלם
מעכשיו – רפואה משלימה במרפאת לב האישה

הרפואיים  לצרכיהן  רפואה משלימה, המתאימים  מטיפולי  גם  ליהנות  בבילינסון  לקרדיולוגיה  האישה שבמערך  לב  מטופלות מרפאת  יכולות  מעכשיו 

הייחודיים. על הרפואה המשלימה אחראית שרון ליפשיץ, המתמחה זה שנים ברפואה משלימה לנשים. "אנו משתמשים בכלי 

ייחודיים לתסמינים לבביים. כך למשל, יש צמחים  ויוגה תרפיה, ביישומים  הרפואה המשלימה כמו דיקור, צמחי מרפא 

שמשפיעים על כלי הדם, יש תנוחות )'אסנות'( ביוגה שיעילות להפחתת מתח וכו'". 

מרפאת לב האישה, שהקימה ומנהלת ד"ר טלי פורטר, קרדיולוגית בכירה במערך לקרדיולוגיה בבילינסון, מבוססת על 

גישה הוליסטית. אל המרפאה מגיעות נשים, ברמות סיכון שונות למחלות לב, בתחנות שונות במעגל חייהן – הריון, טיפולי 

פוריות, סביב סוגיות הקשורות בהפסקת המחזור )מנופאוזה( וכן נשים עם מחלות פרקים, גורמי סיכון רבים, וכאבי 

יחד עם הערכת סיכון, כולל בדיקת תפקוד  חזה ללא עדות למחלה כלילית חסימתית. במרפאה מתבצעת, 

אנדותל, הכוונה התנהגותית טיפולית ובירור לבבי שלם, ניתנת התייחסות הוליסטית ל"well being" של האישה, 

המשפיע ישירות על מצבה הלבבי, ומוצעים פתרונות מניעתיים ייחודיים וטיפוליים למצבים המעלים אתגר טיפולי 

בפני הקהילייה הרפואית. המרפאה מורכבת מצוות הכולל רופאה, אחות דיאטנית ופסיכולוג וכעת, גם מומחית 

לרפואה משלימה.

"הקשר בין "סטרס", חרדה, דיכאון ומצבים נפשיים שונים בעיקר בנשים, קשור בסיכון יתר למחלות לב, זאת 

הוכח כבר במחקרים קליניים רבים," אומרת ד"ר פורטר. "המרפאה נותנת פתרון הוליסטי שמתחשב בתמונה 

כולה והרפואה המשלימה תשלים את הפאזל". 

התאמת הטיפול המשלים נעשית בשיתוף פעולה של ד"ר פורטר ושרון ליפשיץ על בסיס מכלול הנתונים 

הרפואיים והנפשיים של המטופלת. מאז פתיחת המרפאה פוגשת ד"ר פורטר מטופלות שהגישה ההוליסטית 

של המרפאה שינתה את חייהן לחלוטין, והעניקה להן איכות חיים חדשה. היא משוכנעת ששילוב הרפואה 

המשלימה יעלה עוד יותר את רף ההצלחה. 

טיפולי רפואה משלימה ניתנים בהפניית המרפאה או בפנייה עצמית, בעלות מופחתת.

טל. 03-9377136

צנתור וירטואלי – מתאים לכם ללב
קרדיאק CT בבילינסון – בדיקה לא פולשנית, מינימום קרינה

בצנתור  להסתפק  רבים  במקרים  אפשר  כלילית,  לב  מחלת  להתפתחות  מוקדמים  סימנים  לגלות  כדי 

וירטואלי – קרדיאק CT. צנתור פולשני מגלה את המחלה רק בשלבים יותר מתקדמים. במסגרת הצנתור 

הווירטואלי, מזריקים לוריד חומר ניגוד ועוקבים אחרי מצב העורקים הכליליים באמצעות מכשיר CT. זו בדיקה 

חיצונית, שאינה כרוכה בהחדרת צנתר לגוף, היא מתבצעת במכון הרנטגן של בילינסון, נמשכת מספר דקות, 

ולאחר כ-20 דקות של מנוחה ומעקב, אפשר לחזור לחיים הרגילים.

CT-את הבדיקה מבצעים קרדיולוגים בכירים המתמחים בהדמיה של הלב ובשיתוף עם רנטגנולוג מומחה ל"

שהתמחה בתחום", אומר ד"ר אריאל גוטשטיין, קרדיולוג בכיר במערך דימות הלב בבילינסון, "והיתרון הגדול שלנו 

הוא שאנחנו משתמשים במכשיר חדיש עם טכנולוגיה המבטיחה קרינה מאוד מאוד נמוכה. יש רק מרכז רפואי אחד 

נוסף בארץ שיש בו את המכשיר החדיש הזה".

וירטואלי? אומר ד"ר אשרף חמדן, קרדיולוג בכיר ואחראי תחום דימות הלב בבילינסון, "האוכלוסיות  מי מתאים לצנתור 

המתאימות הן אנשים שיש להם מחושים בחזה או קוצר נשימה במאמץ, אך הבדיקות הרגילות )א.ק.ג, בדיקות דם ואקו לב( 

אינן מצביעות בהכרח על הבעיה. גם אנשים ללא סימנים אך עם סיפור משפחתי מובהק של מחלת לב כלילית, מתאימים לצנתור 

הווירטואלי". בנוסף, מדגיש ד"ר גוטשטיין, "יש להתייעץ עם רופא משפחה, שיסייע בקבלת ההחלטה ראשונית ובמתן המלצה להפניה".

 

הבדיקה כלולה בסל הבריאות בהתוויות מסוימות וניתנת לביצוע גם בתשלום. יש צורך בהפניה. 

ArielG@clalit.org.il / ashrafha@clalit.org.il :לפרטים: 03-9376666 או במייל

הלכנו לפתוח את המקרר ולא זכרנו בשביל מה? ניסינו להיזכר בשמו של מורה אהוב מן העבר? ברחה לנו מילה תוך כדי דיבור? 

"זהו, האלצהיימר מתחיל", אנחנו עשויים לזרוק בחצי חיוך.

נהוג לזהות ליקויים בזיכרון וכשלים קוגניטיביים קלים עם אלצהיימר. אולם גישה זו רחוקה מן המציאות. קיים מנעד עצום של ליקויים 

קוגניטיביים הפוגעים באוכלוסיות שונות. במרפאה לנוירולוגיה קוגניטיבית בבילינסון מבוצעות הערכות קוגניטיביות, נקבעת האבחנה 

וניתן הטיפול המתאים. 

מנהל המרפאה, ד"ר אמיר גליק, מומחה בנוירולוגיה שהתמקצע בתחום הנוירולוגיה הקוגניטיבית, מסביר כי מעבר למחלות המזוהות 

עם כשלים קוגניטיביים כמו אלצהיימר, מגיעים למרפאה אוכלוסיות נבדקים מגוונות, ביניהן:

• אנשים בריאים הסובלים מקשיים בזיכרון.
• סטודנטים ומבוגרים הסובלים מקשיי קשב וריכוז וזקוקים להערכה מקיפה והמלצות טיפוליות.

• חולים לאחר שבץ מוחי או מחלת כלי דם של המוח הסובלים מליקויים בזיכרון.
• אנשים עם דיכאון החשים ליקויי זיכרון.

• מטופלים שטופלו בעבר בכימותרפיה ובהקרנות המתלוננים על ירידה בזיכרון.
• פגועי ראש המתלוננים על ליקויים קוגניטיביים.

האבחון במרפאה נמשך מספר שעות. התחומים הנבדקים הם זיכרון, קשב וריכוז, יכולת 

חשיבה, תפקודי שפה, תפיסה מרחבית והתנהלות קוגניטיבית יומיומית. האבחון נעשה 

שימוש  נעשה  באבחון  בתחום.  התמקצעו  אשר  וניורופסיכולוגים  נוירולוג  בשיתוף 

בכלי אבחון מגוונים, חלקם ממחושבים כגון מטלת ה-T.O.V.A לקשב וריכוז. האבחון 

מזהה את אזורי המח הפגועים וחומרת הפגיעה, ובהתאם לכך נקבעת האבחנה 

וניתן הטיפול המתאים. על פי הצורך מופנה הנבדק להמשך בירור באמצעות 

בדיקות מעבדה ודימות מתוחכמות.

המרפאה מספקת גם הערכות לצרכים משפטיים לאחר פגיעת ראש, לצרכי 

אפוטרופסות, כשירות לכתיבת צוואה וכו'.

המרפאה מיועדת לבני 18 ומעלה. חלק מפעילויות המרפאה אינן בסל הבריאות.

טל. 03-9377080

ואולי זה רק פיזור דעת?
במרפאה לנוירולוגיה קוגניטיבית מאבחנים את כל קשת הליקויים הקוגניטיביים – 

מהפרעות קשב וריכוז וירידה בזיכרון ועד דמנציה

כי מבילינסון ֵיצא ידע מציל חיים
אנשי רפואה מכל הארץ עוברים בבילינסון הכשרה לשימוש ב-ECMO במבוגרים

רופאים, אחיות, ומפעילי מכונת לב-ריאה מבתי חולים מכל הארץ, ביניהם רמב"ם, כרמל, איכילוב, מאיר, קפלן, הדסה, סורוקה, אסף הרופא, 

שערי צדק ואסותא, השתתפו בקורס לשימוש במכשיר ה-ECMO שיזמו אנשי מערך ניתוחי לב וחזה בבילינסון. ה-ECMO הנו מכשיר מציל חיים, 

המהווה אמצעי יחיד להצלת חיים של אדם שמערכת הנשימה שלו קרסה בעקבות תאונה, חבלה או אירוע בריאותי קיצוני. בבילינסון נמצא 

אחד המכשירים הבודדים בארץ, ובמערך התפתחה מיומנות ייחודית בהפעלת המכשיר. אנשי הצוות יוצאים לשטח בשעת הצורך, וכן מובהלים 

חולים מכל רחבי הארץ לשם חיבור למכשיר. בזכות ה-ECMO בבילינסון ניצלו חייהם של חולים רבים, שלא היתה כל דרך אחרת להצילם. את 

המיומנות הייחודית והניסיון העשיר שלהם בהפעלת המכשיר החליטו אנשי המערך לחלוק עם עמיתיהם בבתי חולים אחרים. 

הקורס המקיף, שהובל על ידי ד"ר פיליפ בידרמן, מנהל היחידה לטיפול נמרץ במערך ניתוחי לב וחזה ומרתה גלקופ, אחות אחראית במערך, 

כלל לימוד תיאורטי ומעשי של כלל היבטי השימוש במכשיר והעלאת מודעות הצוותים לזיהוי המטופלים המתאימים לטיפול בו.

זז במרכז
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כמו בבית
מחלקת יולדות חדשה בבילינסון: ביות מלא 

האם, התינוק ומלווה נוסף שוהים יחד 24 שעות ביממה – ללא תשלום  

האמהות הבוחרות לאחר הלידה בגישת "ביות מלא", דהיינו שהות של התינוק לידן 24 שעות ביממה, יעדיפו לעיתים לקבל תמיכה מבן משפחה 

נוסף: בן זוג, אמא, חמות או כל מלווה אחר. בבי"ח לנשים בבילינסון נותנים עכשיו מענה גם לצורך זה. מחלקת יולדות חדשה בבית החולים 

תוכננה כך שלצד האם והתינוק יכול לשהות מלווה נוסף, בכל שעות היום והלילה, וללא תשלום. החדרים במחלקה החדשה, שעוצבה על ידי 

אדריכלית הפנים ענת הרמן-וינציגסטר, מרווחים ומזמינים, ועיצובם מיועד לאפשר שהות של מלווה לאורך כל שעות היממה. ליד מיטת היולדת 

ממוקמת כורסה רחבה הנפתחת למצב שכיבה ומתאימה לשנת לילה נוחה. כל חדר מיועד לשתי יולדות, תינוקותיהן ומלווה על פי רצונן. עיצוב 

החדר מבטיח פרטיות מירבית. 

פרופ' ארנון ויז'ניצר, מנהל בי"ח לנשים, אומר כי הדרישה מצד יולדות לביות מלא נמצאת במגמת עלייה, "ולכן החלטנו לפתוח מחלקה ייעודית 

שתספק לנשים הרוצות את תינוקן לידן מן הרגע הראשון, את התנאים הטובים ביותר לכך". צוות אחיות המחלקה בראשות האחות האחראית 

ויולן קרסק עומד לרשות היולדות ומלוויהן במתן הדרכה ובהקניית מיומנויות בסיסיות לטיפול בתינוק. השהות במחלקה מיועדת לנשים ולתינוקות 

בריאים בלבד, על בסיס מקום פנוי, ואינה כרוכה בתשלום כלשהו עבור שהות המלווה.

הזוללן של בילינסון זולל פסולת אורגנית
מפחית את פליטת הפחמן הדו חמצני ב-500 טון לשנה!

מערכת טיפול בפסולת אורגנית שהותקנה בבילינסון, קולטת אליה את כל שיירי המזון והמים של בית החולים, מפרקת אותם והופכת אותם לגז ומים 

הנשטפים במערכת השפכים. ה"זוללן", כך קוראים למערכת המחסלת, עובד בקצב של 200 ק"ג פסולת בארבע שעות. חיים בן דוד עזר, ממונה בריאות 

הסביבה בבי"ח בילינסון מסביר כי באמצעות התהליך הפחית בית החולים את פליטות הפחמן שלו ב-500 טון פחמן דו-חמצני לשנה!

בילינסון קיבל אות הוקרה מהמשרד להגנת הסביבה על פועלו להגנת הסביבה. הזוללן של בילינסון מדגים כיצד ניתן לטפל בפסולת זו ואף לחסל אותה 

כליל, במינימום של נזק סביבתי.  

כירורגיה בחזית הטכנולוגיה 
חדרי הניתוח החדשים בשרון

בשנת 2016 עתידים לפעול בבי"ח השרון חדרי ניתוח חדשים. חדרי הניתוח מצוידים בטכנולוגיות מתקדמות ועומדים בסטנדרטים גבוהים, הן מבחינת 

ציוד ותנאי עבודה והן מבחינת תשתית של תפעול ובטיחות. השרון הנו מרכז מצוינות למגוון ניתוחים כמו ניתוחים אורתופדיים, ניתוחים אורולוגיים, ריסוק 

אבנים, ניתוחי עיניים, ניתוחי לייזר ולייזר עור, טיפולים מתקדמים כנגד כאבים ועוד. השדרוג הפיזי והטכנולוגי של חדרי הניתוח יעניק ממד נוסף למצוינות 

זו. ד"ר איתן חבר, מנהל בי"ח השרון, אומר כי העמידה בלוחות הזמנים של פתיחת החדרים חשובה מאוד: "יש ביקוש רב לשירותים הכירורגיים שלנו 

בשל המוניטין שצברנו. פתיחת חדרי הניתוח החדשים תקצר באופן משמעותי תורים לכל סוגי הניתוחים, שאנו מבצעים. בשנים הקרובות אנו מתכוונים 

להמשיך ולפעול להפיכת בי"ח השרון למרכז מוביל לניתוחים עם משך אשפוז קצר".

ביחד זה פחות כבד
לראשונה בישראל: קבוצת תמיכה למשפחות של ממתינים להשתלת כבד

כ-50 השתלות כבד מתבצעות בישראל מדי שנה. כ-130 חולים ממתינים להשתלת כבד. חולי הכבד הם 

בני 60-40, דהיינו אנשים פעילים, ובדרך כלל בעלי משפחה. להופעת המחלה יש השלכות מיידיות על 

תפקודם, ועל המערכת המשפחתית כולה. 

בני משפחה של ממתינים להשתלת כבד משתתפים בימים אלו בקבוצת תמיכה ראשונה מסוגה בבילינסון, 

המיועדת לליווי בני המשפחה בתקופת ההמתנה הקשה.

ד"ר מיכל כהן, רופאה בכירה במכון למחלות כבד בבילינסון, היא שיזמה את הקמת הקבוצה: 

"בילינסון הוא המרכז הגדול בארץ להשתלות כבד, ובאופן טבעי, אני פוגשת מועמדים רבים להשתלה עם 

בני משפחותיהם. המשפחות משתפות אותי בסבל ובקשיי היום יום, בתחושות של חוסר אונים ופחד מהלא 

נודע. כרופאה הרגשתי שאני חייבת לדאוג לכתובת שאוכל להפנות אליה את המשפחות ולהציע תמיכה". 

מכאן נולדה היוזמה להקים את הקבוצה. נוצר חיבור עם שתי מאמנות )קואוצ'ריות(, שהתמודדו, כל אחת 

בדרכה, עם מחלה של בן משפחה והן מכירות היטב את הקשיים ואת הצרכים. בקבוצה בני זוג וילדים 

של ממתינים במגוון גילאים רחב. הקבוצה נפגשת פעם בשבועיים לשעתיים של שיתוף, איוורור רגשות 

יישומיים  כלים  גם מקבלות  - מתקיים מפגש טלפוני פרטי. המשפחות  ובשבוע האחר  עצות  והחלפת 

ו"שיעורי בית" שעליהם ליישם באורח חייהם, בכדי לשפר את איכות חיי המשפחה ותפקודה.

ההשתתפות בקבוצה ללא תשלום.

טלפון: 03-9377277

זז במרכז
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בארץ  למוביל  והפך  ערך המחקר  דגלו את  על 

במחקר  "מוביל  התואר  הקליני.  המחקר  בתחום 

קליני" הוא בעל היבטים רבים: פירושו של דבר 

נדונו בפני  שבמרכז רפואי רבין בשנה האחרונה 

רשות המחקר בבית החולים 565 הצעות למחקר 

מעסיק  ביה"ח  הקודמת(.  בשנה   338 )לעומת 

)כמעט  מחקר  110מתאמות  של  שיא  מספר 

כפול מהשנה הקודמת(, ונתון נוסף, מעורר גאווה 

במיוחד: מבין עשרת החוקרים המובילים בישראל 

משרד  של  ממחקר  הכנסות  דו"ח  נתוני  פי  על 

רבין.  רפואי  למרכז  משתייכים  ארבעה  הבריאות 

לפתחו של בית החולים משחרים רופאים מעולים, 

משום שהם יודעים שיש בו איכות רפואית מעולה 

עם תמיכה משמעותית לקידום מחקר קליני. 

כדי  בה  יש  מחקר  רשות  של  הקמתה  עצם 

הנושא  של  האסטרטגית  חשיבותו  את  לבטא 

הכפופה  הרשות,  החולים.  בית  הנהלת  במדיניות 

ישירות להנהלה, הינה גוף שייעודו קידום המחקר 

כולל הקליני בבית החולים על ידי תיאום בין כל 

המחקרים  "במפעל  הקשורות  השונות  המערכות 

של  היטב  מתוכננת  ובאסטרטגיה   – הקליניים" 

ביה"ח, להפוך למרכז מחקר מוביל.

אבן שואבת לחברות התרופות 
ולגופים אקדמיים

מחברת  לבוא  יכולה  קליניים  למחקרים  היוזמה 

תרופות או מהרופאים. אחד הצעדים האסטרטגיים 

ההמתנה  תקופת  קיצור  הוא  הרשות  שהשיבה 

ועד  הלסינקי  בועדת  מחקרי  רעיון  העלאת  בין 

לאישרור  הלסינקי  ועדת  הראשון.  החולה  גיוס 

תדירות  את  משמעותי  באופן  הגבירה  מחקרים 

מסבירה  "וכך",  בשנה  פעמים  ל-20  התכנסותה 

ד"ר אביטל ביר מרכזת מזכירות ועדת הלסינקי, 

בין  ההמתנה  ימי  של  דרמטי  לצמצום  "הגענו 

העלאת רעיון בפני הוועדה ועד השגת האישורים 

הנדרשים שמאפשרים להתניע את המחקר ולגייס 

את החולה הראשון, וזאת מבלי לוותר על בקרת 

איכות גבוהה". ובמספרים, כ-25 יום לעומת 120 

בעבר, וזאת מבלי לוותר במאומה על סטנדרטים 

בין  היא  זו  איכות קפדנית. התייעלות  של בקרת 

לבית  חוקרים  של  לנהירתם  העיקריים  הגורמים 

החולים. 

שיתופי הפעולה אינם נעצרים בחברות התרופות. 

זרועות  הדינמיות המחקרית של בילינסון שולחת 

גם לגופי מחקר מדעיים אקדמיים, שיודעים להעריך 

את הפוטנציאל האדיר שטמון בבית חולים, 

המציע גם יכולת מחקרית גבוהה וגם 

נתונים  ובסיסי  נבדקים  אוכלוסיות 

פעולה  משתף  בילינסון  עצומים. 

האוניברסיטאות  וייצמן,  מכון  עם 

אפקה  מכללת  בארץ,  השונות 

להנדסה וגופים נוספים.

מגנט לרופאים 
חוקרים

נהירת החוקרים לרבין 

מגדילה את היקף היוזמות והתוצאה היא שהתהפך 

בייזום  התרופות  חברות  של  חלקן  בין  היחס 

המחקרים לבין חלקו של בית החולים. היום היחס 

הוא 60% ליוזמות של בית החולים לעומת 40% 

של החברות. המשמעות היא תקציבית, אומר ד"ר 

תדמור, "אנחנו משקיעים תקציבים שלנו בתשתיות 

תומכות ובמחקרים, מתוך אמונה בהם ובחשיבותם. 

אנחנו מקשיבים לרעיון, בודקים היתכנות, בודקים 

אותו בכל הפילטרים הנדרשים להפיכתו למחקר 

יש  זו  לנהירה  ההקצאות".  על  ומחליטים  קליני, 

השלכה לגבי המצוינות בכל תחום במרכז הרפואי. 

"הרצון לחקור טבוע באישיותו של הרופא-החוקר", 

מקננת  החוקר  הרופא  "אצל  תדמור,  ד"ר  אומר 

עזה  שאיפה  וכמובן  לגילוי,  תשוקה  סקרנות, 

ולפריצת  להצטיינות, לדחיקת הגבולות של עצמו 

דרך במקום שנראה לעיתים ללא מוצא. הסך הכול 

של האישיות החוקרת מביא למצוינות, ולכן תוספת 

של רופאים חוקרים מעלה בצורה משמעותית את 

מסת המצוינות של הסגל הרפואי בבית החולים." 

יוצאים אל העולם
כחלק מההבנה ששיתופי פעולה בינלאומיים הינם 

בית  תומך  מחקרית,  מצוינות  של   DNA-מ חלק 

רופאים חוקרים  ביציאתם של  החולים מדי שנה 

צעירים מן החממה של ביה"ח על מנת להתפתח 

כחלק  זאת  בעולם,  רפואיים  במרכזים  מחקרית 

של  מובנית  מאסטרטגיה 

המחקר.  לעידוד  בילינסון 

"המחקר הוא מנוף לשיתוף 

מאיר  פרופ'  אומר  פעולה", 

הלסינקי  ועדת  יו"ר  להב 

מחקר,  היגוי  ועדת  וחבר 

החולים  בבית  "המחקר 

ניזון מן הפעילות המחקרית 

שיתוף  איכות  בעולם. 

בסיסי  את  מגדיל  הפעולה 

הנתונים והידע של המחקר ומכאן משפר ומקדם 

את היעילות של המחקר". החוקרים היוצאים לחו"ל 

הם חלק משיתוף פעולה עם אוניברסיטאות בארץ 

ובעולם, מכוני מדע ומחקר סביב הגלובוס וחברות 

תרופות בינלאומיות.

ד"ר ליאור פרל, רופא בכיר במערך לקרדיולוגיה 

סטנפורד  הרפואי  במרכז  שנמצא  בבילינסון, 

לב,  בצנתורי  עמיתים  בהשתלמות  בקליפורניה 

רואה במחקר חלק בלתי נפרד מעבודת הרופא: 

"אני חושב שלרפואה באופן כללי יש שני חלקים. 

החלק הראשון הוא טיפול בחולים והחלק השני, וזה 

נדבך חשוב - הצעידה קדימה, השיפור, הקדמה. 

רפואת  לעיצוב  לתרום  שלנו  הדרך  הוא  מחקר 

העתיד. כרופאים, אנו חייבים לדעת גם לעשות את 

ה"מעל ומעבר" - חדשנות, פיתוח".

הנחישות של בית החולים לעמוד בחזית המחקר 

האוזן  מקבלים,  שהחוקרים  העידוד  הקליני, 

הקשבת והנכונות, וכמובן – יתרון הגודל: המספר 

העצום של החולים המטופלים במרכז רפואי רבין, 

ארצי  מרכז  בהיותו  והן  שלישוני  חולים  כבית  הן 

מוביל בטיפול במחלות רבות, מהווה בסיס למחקר 

כמו  בתחומים  נתונים  ומבוסס  היקף  רב  קליני 

מחלות  המטואונקולוגיה,  אונקולוגיה,  לב,  רפואת 

אוטואימוניות, נשים ועוד. כמו כן, מתוקף היותו בית 

חולים של הכללית, הגוף המבטח הגדול במדינה, 

קשור בילינסון למאגרי נתונים גדולים של רפואה 

בקהילה, שמתאימים כבסיס למחקר אפידמיולוגי 

בתחומים כמו מחלות כרוניות או הזדקנות.

נהגות האמבולנס
 בהובלת גל מדליה, מנהלת מערך הפיתוח של 

באונקולוגיה  המחקר  יחידת  יו"ר  המחקר,  רשות 

ובעלת מאסטר בהנדסה רפואית, הפכו מתאמות 

המחקר מעובדות בודדות של חוקר מסוים לגוף 

מקבל  וניסיון,  דעות  מחליף  יחדיו,  הנפגש  אחוד 

הדרכות וסיוע ומסוגל לסייע למחלקות שונות דרך 

הוא:  כן  שכשמו  המחקרים".  "אמבולנס  פרויקט 

מסייע סיוע ראשוני לייזום והפעלת מחקר בתקצוב 

רשות המחקר. ניתן לומר שמי שנוהגות באמבולנס 

המחקרים הן מתאמות המחקר.

מניעות  יוזמות,  הפכו  המחקר  מתאמות  ככלל, 

בינן  הקשר  שודרג  מחקרים,  של  ומפעילות 

ביצוע  באופן  הועמקה הבנתן  לחברות התרופות, 

סביבת  נבנתה  קודם,  המקצועי  מעמדן  המחקר, 

ונבנתה עבורן חבילת הטבות  יותר  עבודה טובה 

ותמיכה כתמריץ על בחירתן בתפקיד.

Zoom out ממיטת החולה
בבסיס  כי  להבין  צריך  הכול  לפני  אבל 

המחקרית,  המצוינות  המחקרית,  האסטרטגיה 

 – המחקרית  ההישגיות  המחקרית,  השאפתנות 

קודם כול ומעל הכול מדובר בחולה עצמו. הכול 

מתחיל ונגמר בו. אומר ד"ר תדמור: "אנחנו רואים 

קודם כול את החולה: את טובתו, את רווחתו, את 

יותר מהמחלה  הרבה  הוא  החולה  שבו.  האדם 

שלו". אם להשתמש בדימוי של ד"ר פבלו קודנר, 

הנמצא  הקרדיולוגיה  ממערך  צעיר  חוקר  רופא 

לומר  "אפשר  הברית:  בארצות  בהשתלמות 

שרעיון מחקרי מצריך zoom out ממיטת החולה 

מהטיפול  יותר:  הרחבה  התמונה  אל 

איך  המחשבה  אל  בחולה  האישי 

אוכל לעזור למספר חולים גדול 

הרופא  של  השאיפה  יותר". 

החוקר היא להרחיב את מבטו 

אל  היחיד,  לחולה  מהעזרה 

החולה  החולים.  לכלל  העזרה 

תמיד נשאר במרכז.

לפתחו של בית החולים משחרים רופאים 
מעולים, משום שהם יודעים שיש בו איכות 

רפואית מעולה עם תמיכה 
משמעותית לקידום מחקר קליני

מרכז רפואי רבין:

העוצמה
שבמחקר

מקום 1 בארץ במספר מחקרים קליניים, 565 מחקרים ב-2015, 60% 

מהמחקרים – ביוזמת בית החולים, 110 מתאמות מחקר. העוצמה המחקרית 

היא הכלי. תקווה חדשה לחולים היא האתגר

גם א ואב לארבעה, חלה במחלה קשה.  נשוי  בן 53,  גבר  בי 

לאחר שמיצה את כל קוי הטיפולים שמציע סל הבריאות, וגם 

לאחר שניסה אפשרויות ריפוי נוספות – המחלה לא הוכנעה, 

היו  ומשפחתו  אבי  אפסו.  סיכוייו  כי  היה  נראה  והתגברה.  אלא שבה 

קרובים להרמת ידיים. הפרידה מאביהם האהוב נראתה בלתי אפשרית, 

אך מוחשית מתמיד. מלווה באשתו, פנה אבי לייעוץ נוסף. הפעם, הפנה 

הרופא היועץ את תשומת לבו לתרופה ניסיונית הנמצאת בתהליך של 

ניסוי קליני המתבצע בבית החולים בילינסון )על פי חוק זכויות החולה 

חייב הצוות הרפואי ליידע כל מטופל בדבר כל הטיפולים המקובלים, 

לרבות כאלה שאינם בסל הבריאות(. אבי עבר את כל השלבים הדרושים 

מאז  הראשונה  הפעם  היתה  זו  לקבוצת המחקר.  ונכנס  להצטרפות, 

שסיים את הטיפולים המקובלים, שהוא ומשפחתו הרשו לעצמם לחוש 

הקלה. סוף סוף אפשר היה לדבר שוב על תקווה ואמונה.

"הסיפור של אבי הוא מבחינתי מהות המחקר", אומר ד"ר בעז תדמור, 

יו"ר רשות המחקר של ביה"ח, "מחקר הוא קידמה מדעית, חדשנות, 

היכולת  הוא  מחקר  להכל,  מעבר  אבל  ותהילה  יוקרה  דרך,  פריצת 

להביא תקווה חדשה במקום שנראה על פניו סוף הדרך".

 

מעצמת מחקר
חרט  והשרון(  בילינסון  החולים  )בתי  רבין  רפואי  שמרכז  הסיבה  זו 

ד"ר בעז תדמור

מחקר
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מחקרמחקר

שגרירי המחקר שלנו בעולם
ד"ר פבלו קודנר נכנס מוקדם בבוקר בשערי המחלקה 

קולומביה  אוניברסיטת  של  בביה"ח  הקרדיולוגית 

היוקרתית שבניו יורק. בשנה האחרונה עבר לארה"ב עם משפחתו 

לאחר שנשלח מטעם בילינסון להשתלמות קלינית ומחקרית בתחום 

השתלת מסתם בצנתור )TAVI(. "אני נמצא באחת האוניברסיטאות 

"לצד  קודנר,  ד"ר  אומר  בעולם בתחום הקרדיולוגיה",  המובילות 

פבלו,  ואני,  וסטנפורד.  הרווארד  כמו  ממקומות  שהגיעו  רופאים 

של  ומרתק  ארוך  מסלול  ועברתי  לישראל,  מארגנטינה  שעליתי 

התמחות בבילינסון, התקבלתי לקולומביה ואני זוכה לעבוד מדי יום 

עם צוות שנמצא בקדמת המחקר העולמית בתחום." ד"ר קודנר 

מספר שהגיע למקום הזה בעזרת ההדרכה הצמודה של מנטור 

שהצעיד אותו בנתיב אל ההשתלמות בניו יורק, פרופ' רן קורנובסקי, 

מנהל המערך הקרדיולוגי ברבין. 

בשנים האחרונות נשלחו עשרות רופאים מהמרכז הרפואי לביצוע 

קרדיולוג  פרל,  ליאור  ד"ר  גם  בעולם.  מובילים  במרכזים  מחקר 

לייצג  גאה  מרגיש  ביה"ח,  מטעם  קליפורניה  בסטנפורד  הנמצא 

את ישראל ואת בילינסון בעולם הגדול. "התקופה שלי בבילינסון 

טובים  מאוד  כלים  עם  לכאן  הגעתי  משמעותית.  אותי  הקפיצה 

הוא מסביר שדווקא העבודה  אומר.  הוא  טובה,"  והכשרה מאוד 

קיבל  מצוינת  הכנה  איזו  להבין  לו  גורמת  הרחוקה  בסטנפורד 

בבילינסון, עם מוריו הרופאים להם הוא מצמיד את התואר "מעולים 

בתחומם". על הבחירה לחזור ארצה ולוותר על התנאים המצוינים 

בסטנפורד אומר: "אני רוצה שהילדים שלי ידברו עברית, שיגדלו 

בארץ. אני ציוני. תמיד חשבתי שבארץ הקטנה שלנו, יש חשיבות 

בודד  פרט  של  יותר  טובה  ויכולת  האישית  לתרומה  יותר  רבה 

להשפיע בקנה מידה יחסית גדול." 

לבוסטון  כשנה  לפני  שהגיע  אייזן,  אלון  ד"ר  גם  פרל,  ד"ר  כמו 

עם משפחתו, מרגיש שהבית נמצא בישראל: "העבודה האמיתית 

עם החולים היא בישראל. אני רוצה להביא את הידע שאני צובר 

בבוסטון לישראל ולהשפיע כאן, בבית".

בתחום  בעולם  המובילה  המחקר  לקבוצת  הצטרף  אייזן  ד"ר 

לאוניברסיטת  השייכת  קבוצה   -  )TIMI )קבוצת  הקרדיולוגיה 

הרווארד ולבית החולים Brigham and Women's hospital, שהקים 

לפני כ-30 שנים פרופ' יוגין ברנוולד, אבי הקרדיולוגיה המודרנית. 

"אין ספק שהמערך הקרדיולוגי ברבין הוא מוביל בישראל, מבחינה 

קלינית וגם ברמה המחקרית. תוך כדי התמחות עודדו אותי ואת 

הרופאים שאיתי לרכוש ידע קליני רחב וכלים מחקריים, במחקר 

בסיסי, קליני ורטרוספקטיבי. חלק גדול מהעובדה שנסעתי לבוסטון 

קשורה לכך."

ד"ר ערן שדות, שנמצא בממוריאל סלואן קטרינג במנהטן ניו יורק, 

אומר שמחקר הוא חלק מהטיפול בחולים: "בדיוק כמו שמפקד 

בצבא צריך ללמוד ולחקור את השטח לפני היציאה לפעילות, כך גם 

בכירורגיה אונקולוגית: כל חולה הוא ייחודי, ורק אם "מפקד" הניתוח 

מכיר וחקר את המחלה היטב ויודע איך להתאים למטופל את מגוון 

האופציות הטיפוליות, יוכל לקבל החלטות שמותאמות אישית למצבו 

של המטופל." גם ד"ר שדות רואה בבילינסון מקפצה להשתלבות 

ללא   - ספק  של  צל  "ללא  במחקר:  בעולם  מובילים  במוסדות 

ההכשרה בבלינסון לא הייתי מגיע לאן שהגעתי. תודה ראשונה 

מגיע לפרופ' קשתן ולד"ר ערן הלפרן שתמכו וגיבו את השאיפות 

מצוינים,  מכירורגים  המורכב  בבלינסון,  הצוות  זה.  בתחום  שלי 

מקום  שהוא  דוידוף  הסרטן  מרכז  עולמי,  שם  בעלי  אונקולוגים 

אידאלי להתפתח ככירורג אונקולוגי, ומערך הגסטרו וההדמיה - כל 

אלו הם הבסיס להשתלבות במוסדות מובילים בעולם." 

ומה הוא אומר לגבי החזרה לארץ? "זה הבית שלי, שגדלתי בו, 

המשפחה, החברים, הריחות, הטעמים, המוזיקה. אין לזה תחליף. 

ובתוך הארץ, בילינסון הוא הבית שלי."

העתיד- לייצר תקווה במקומות בלתי 
אפשריים

מרכז רפואי רבין מתכוון להמשיך במדיניות המצוינות המחקרית. 

בתרבות  לתמוך  להמשיך  היא,  "מטרתנו  תדמור:  ד"ר  אומר 

ארגונית שתגבה סקרנות מדעית וקלינית, תאפשר מחקר פורץ 

שואבת  אבן  ותהיה  הנראים,  הדברים  לאופק  מעבר  הרואה  דרך 

למיטב הצוותים הרפואיים ולחולים הזקוקים להם.

בשילוב  בסיסי  במחקר  יכולותינו  את  לחזק  מתכוונים  אנו  זו,  במסגרת 

מובילים, לקדם את המחקר התרגומי המביא את  מוסדות מחקר  עם 

חידושי המחקר לחולה בלוח זמנים קצר, לפתח מרכז מחקר בנושאי 

מרכז  ולהקים  באפקה  להנדסה  המכללה  עם  רפואי  וציוד  טכנולוגיה 

לרפואה מותאמת אישית.

נחזק  בהם  חדשות  בתרופות  למחקר  הנדרשים  העתידיים  הנושאים 

את יכולותינו הינם: העולם האונקולוגי וההמטואונקולוגי, בעיקר התרופות 

המיועדות לניצול מערכת החיסון להלחם בגידולים, אי ספיקת לב קשה, 

מחלות כרוניות של מערכת הנשימה, אנטיביוטיקות חדשות, מחקר גנטי, 

העצבים  מערכת  של  דגנרטיביות  ומחלות  ולידה  הריון  בנושאי  מחקר 

המרכזית כגון אלצהיימר ופרקינסון. הדבקות בדרך המחקר היא שתייצר 

מנועי תקווה חדשים במקומות שנראו חסרי סיכוי".

מחקר הוא היכולת להביא תקווה חדשה 
במקום שנראה על פניו סוף הדרך

מושגים:
רשות המחקר

רשות המחקר נחלקת לגורמים ובהם רופאים המתווים את 

האסטרטגיה המחקרית ואת החלוקה התקציבית, וגורמי 

בקרה, כולל שירות סטטיסטי, המבטיחים יישום קפדני של כל 

הרגולציות וכללי האתיקה. בראש הרשות עומד נציג הנהלת 

מרכז רפואי רבין, כיו"ר הרשות שמוביל גם את ועדת היגוי 

המחקר המוסדית. 

ועדת הלסינקי
 באחריותה השמירה על הכללים האתיים של המחקרים, 

שמירה על זכויותיו של המשתתף במחקרים, והקפדה על 

סטנדרטים מקצועיים ואתיים של מחקר, הוועדה שבלעדיה 

מחקר לא יכול לצאת לדרך.

מחקר קליני 
הוא מחקר שמתבצע על חולים ומחלות בבית החולים לעומת 

מחקר בסיסי המתבצע במעבדה על מולקולות. במחקר קליני 

מבוסס תרופות, מתקבל סיוע רב מבית המרקחת. היוזמה 

למחקרים קליניים יכולה לבוא מחברות התרופות או מהרופאים.

מימין: גל מדליה – מנהלת פיתוח ומתאמת רכזות מחקר, דינה רם – רכזת 
רשות המחקר, ד"ר אביטל ביר - מרכזת מזכירות ועדת הלסינקי, מיכל 

ויטשנר – מבקרת רשות המחקר  
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שם: ד"ר ירון ברק

מחלקה: מערך לב וחזה 

תחום המחקר: שיקום פעילות הלב לאחר השתלת מכשיר עזר לבבי 

- LVAD, בחולי אי ספיקת לב סופנית.

אהרון  פרופ'  נובל  פרס  חתן  ערבות,  דן  פרופ'  למחקר:  שותפים 

ניתוחי לב מובילות בעולם כגון מחלקת  צ'חנובר, כמו גם מחלקות 

הלב  ניתוחי  ומחלקת  בארה״ב,  באוניברסיטת סטנפורד  ניתוחי הלב 

בעיר לייפציג שבגרמניה. 

מחקר עבורי הוא: מחקר עבורי הוא כמו בילוי בפארק שעשועים.

על  המבוססות  מידיות  החלטות  לקבל  נדרש  אני  הרפואה,  בעולם 

בהן.  תלויות  אדם  שחיי  החלטות  שונים,  כמותיים  ומדדים  נתונים 

במחקר, לעומת זאת, אני יכול להרשות לעצמי ״להשתולל״. להשתמש 

רחוק  שיותר  ולכוון כמה  "לטוות״ השערות  הקיימים,  ובנתונים  בידע 

ומסקנות  לתוצאות  מחקר,  של  בסופו  להגיע  מנת  על 

בעתיד.   הלב  בחולי  יותר  וטוב  חדש  טיפול  שיכתיבו 

במחקר אני חולם ומיישם.

בעוד 20 שנה אני: אוביל טיפול ניתוחי ומחקר בחולי 

אי ספיקת לב

השינוי שהמחקר שלי יחולל: המחקר שלי מתעתד 

השימוש  את  ולהפוך  הלב  פעילות  לשיקום  לגרום 

מלאכותי(  לב  במונח  )המוכר  הלבבי  העזר  במכשיר 

לנפוץ יותר בקרב החולים: מטרתנו היא לשקם 

את פעילות הלב באמצעים שונים בזמן 

השימוש במכשיר העזר הלבבי.

לאחר ההחלמה תתאפשר הוצאתו 

של מכשיר העזר הלבבי, וכפועל 

השימוש  בעתיד,  מכך,  יוצא 

במכשיר ובאמצעים התומכים 

יוצע  ואף  יגבר  שנפתח, 

לקבוצה נרחבת יותר של חולי 

אי ספיקת לב  

גיל: 39

מצב משפחתי: נ + 3

שם: ד"ר נירית לב

מחלקה: נוירולוגיה

תחום המחקר: חקר המוח. המחקר שלי מתמקד בחקר 

ההזדקנות ומחלות מוחיות ניווניות בדגש על מחלת פרקינסון, 

ALS ופגיעה קוגניטיבית. האתגר הוא להבין מהם המנגנונים 

הטבעיים במוח המאפשרים שימור וצמיחה וכיצד לרתום 

מנגנוני הגנה אלו לצורך שימור יכולותינו בגיל המבוגר.

שותפים למחקר: פרופ' חיים כהן - אוניברסיטת בר אילן, 

פרופ' אמיר אהרוני - אוניברסיטת בן גוריון, פרופ׳ ישראל 

שטיינר וד"ר פליקס בנינגר מהמחלקה הנוירולוגית בבילינסון.

מחקר עבורי הוא: דרך חיים. דרך להבין כיצד פועל העולם 

וכיצד לרתום הבנה זו לשיפור אורך ואיכות החיים.

בעוד 20 שנה אני: ארגיש שהצלחתי לתרום בצורה 

משמעותית וליצור שינוי שיאפשר אריכות חיים 

עם בריאות טובה ואיכות חיים גבוהה.

השינוי שהמחקר שלי יחולל: בעשורים 

האחרונים אנו עדים לעלייה בתוחלת 

החיים בעולם המערבי. האתגר הגדול 

העומד לפנינו כעת הוא למצוא דרך 

כיצד להגן על המוח ולאפשר אריכות 

חיים אמיתית מתוך בריאות טובה 

ושימור היכולות. מטרתי היא השגת 

הבנה עמוקה של מנגנוני ההזדקנות 

ניווניות ומחלות מוחיות 

ותוך שימוש 

במנגנוני ההגנה 

הטבעיים 

לפתח 

אסטרטגיות 

טיפוליות 

חדשות.

גיל: 45

מצב משפחתי: נ + 3

שם: אורית מרום

מחלקה: אחות במחלקה כירורגית ב׳ ובמרפאה 

הבריאטרית

תחום המחקר: השפעה של גורמים פסיכו-חברתיים כגון: 

חוללות עצמית ותפיסת ההשמנה כמחלה בקרב מטופלים 

המועמדים לניתוח בריאטרי על החלמה, איכות חיים 

והיענות לשינוי בהרגלי החיים לאחר הניתוח. 

השותפים למחקר: ד״ר איליה קגן וד״ר אנדריי קידר

מחקר עבורי הוא: מחקר עבורי מייצג הזדמנות לעצור, 

לחשוב מחוץ לקופסה ולהשקיע בפעילות איכותית שתניב 

פירות מהם יהנו הנוגעים בתחום. 

בעוד 20 שנים אני: בעוד 20 שנים אני מקווה להביט 20 

שנים אחורה ולהתמלא בתחושת סיפוק שהייתה לי תרומה 

בשיפור איכות חייהם של אנשים. 

השינוי שהמחקר שלי יחולל: השאיפה היא 

שממצאי המחקר יובילו לקידום מודעות והבנה 

בקרב הצוותים בהיבטים של מוכנות לפני 

והחלמה אחרי ניתוח בריאטרי ויסייעו בהבנת 

תהליכים שהמועמדים לניתוח עוברים בתקופה זו. 

כמו כן, המחקר יתרום את חלקו להבנת הגורמים 

המשפיעים על היענות המנותחים 

לשינוי הרגלי חיים לאחר 

הניתוח ובכך תופק 

תועלת הדדית 

שבסופו של דבר 

תתרום לשיפור 

באיכות 

חייהם של 

המטופלים. 

גיל: 33

מצב 

משפחתי: 

נשואה + 2

שם: ד"ר לב פבלובסקי

מחלקה: עור ומין

תחום המחקר: טיפולים אימונו-

ביולוגיים בפסוריאזיס, פוטותרפיה.

שותפים למחקר: פרופ' אמיליה חודק, 

פרופ' מיכאל דוד

מחקר עבורי הוא: מקום בו אפשר 

ורצוי להסתכל על הדברים אחרת, 

להיות יצירתי ולבטא את עצמך. ראיה 

ביקורתית ויכולת לבחון דברים מזווית 

מחקרית עוזרים להיות רופא טוב 

יותר.

בעוד 20 שנה אני: מסתכל לאחור 

ומרוצה.

השינוי שהמחקר שלי 

יחולל: אלגוריתם טיפולי 

טוב יותר עבור חולי 

פסוריאזיס.

גיל: 43

מצב משפחתי: נ + 3

שם: ד"ר לירן הירש

מחלקה: בית חולים לנשים 

תחום המחקר: סיבוכי הריון ולידה, רפואת האם והעובר – 

מציאת גורמים מנבאים ללידות מוקדמות, סיבוכי הריון כגון 

סוכרת הריונית ורעלת הריון והשפעת מדדים שונים במהלך 

הלידה על האם והילוד.

שותפים למחקר: שותפי העיקריים - צוות היחידה לרפות 

אם ועובר. כמו כן, שיתוף פעולה מצוין גם עם חבריי 

להתמחות, ובעיקר עם רופאים בכירים במחלקות השונות 

בבית החולים לנשים.

מחקר עבורי הוא: התלהבות, מציאת תשובות לשאלות 

שמעניינות אותי. פרסום מאמר הוא כמו לידה משמחת 

שמגיעה לאחר מאמצים רבים. מאוד מספק לראות 

שרופאים וחוקרים אחרים קוראים ומשתמשים בתוצאות 

לצורך הרחבת הידע וביצוע מחקרים נוספים.

איפה אני בעוד 20 שנה: אני מאמין שאהיה גם 

רופא קליני וגם חוקר. לדעתי זהו שילוב נכון 

אשר בו כל צד משפר את הצד האחר בצורה 

סינרגיסטית.

השינוי שהמחקר שלי יחולל: התקווה תמיד היא 

לנסות ולמצוא דרכים למנוע מצבים היכולים לסכן 

את האמא או הילוד, ובכך לגרום להריונות בטוחים יותר 

וללידות בטוחות יותר.

גיל: 34

מצב משפחתי: נ + 4

מחקר

שם: פרופ' דוד מרגל

מחלקה: אורולוגיה ומרכז דוידוף

תחום המחקר: מניעה, גילוי מוקדם וטיפול 

ממוקד בסרטן הערמונית

שותפים למחקר: מכון כללית למחקר, 

יחידת הגנטיקה, יחידת ההדמיה, גב' 

ענבל קידר, ד"ר עופר בנימינוב, פרופ' דני 

ברקוביץ' ופרופ' רן בליצר

מחקר עבורי הוא: לפי פראנקל )1985; 

Frankl, 2000(, בני האדם שואפים להכיר 

במטרה שלמענה הם חיים, מטרה 

שתעניק תחושה של ביטוי אישי ומימוש 

עצמי ייחודי. חיים מונחי מטרה נתפסים 

כבעלי משמעות. פראנקל גם סבור כי בני 

האדם לא ממציאים את פשר קיומם אלא 

מגלים אותו. לכל אדם יש תפקיד או יעוד 

ייחודי בחיים, ומשמעות החיים היא לקיחת 

אחריות למימוש הפוטנציאל הייחודי 

הטמון בו. היכולת להגיע לדרגה גבוהה 

ומלאה של משמעות, מושגת על ידי 

התנסות בחוויות שהן מעבר לחוויות 

ולצרכים הרגילים בחיי היום יום. בשבילי 

מדע ומחקר הם בדיוק זה; זו למעשה 

האפשרות בהווה לקדם ולעצב את 

רפואת העתיד. 

בעוד 20 שנה אני: מקווה שאהיה 

מסוגל למנוע סרטן באופן מותאם 

אישית.

השינוי שהמחקר שלי יחולל: 

הבנת המנגנונים המניעים 

סרטן ערמונית תורשתי 

והאפשרות לסכלם באופן 

ממוקד.

גיל: 41

מצב משפחתי: נ + 3 

שם: ד"ר אירית בן אהרון

מחלקה: המכון האונקולוגי, מרכז דוידוף

תחום המחקר: מנגנוני רעילות של טיפולים נגד סרטן, וביולוגיה של 

סרטן בצעירים עם ממאירויות מערכת העיכול

שותפים למחקר: צוות הסטודנטים והחוקרים המסור שלי, פרופ' 

רותי שלגי מאוניברסיטת תל-אביב, פרופ' סלומון שטמר, פרופ' 

ברוך ברנר ועמיתים נוספים מדוידוף ומבית החולים, שותפים במרכז 

הסרטן סלואן קטרינג בניו יורק, המכון הטכנולוגי )MIT( בבוסטון ועוד.

מחקר עבורי הוא: חלק בלתי נפרד מהחיים. חלקת האלוהים הקטנה 

שבה המעוף והיצירתיות שולטים. הבנת הביולוגיה של התהליכים - 

הן של הסרטן והן של תופעות הלוואי - היא המפתח לשפר עוד יותר 

את הטיפול במחלה ובאיכות החיים אחרי הטיפולים.

בעוד 20 שנה אני: מקווה להמשיך לפתח ולהוביל את המחקר 

והטיפול בתחום, ושהתשתית שאנו מפתחים כעת תוכל 

להתפתח למערכת איתנה של שיתופי פעולה בינלאומיים 

וארציים.

השינוי שהמחקר שלי יחולל: מקווה שנדע לאפיין קבוצות 

ייחודיות של חולים, הן מבחינת הביולוגיה של הגידול והן 

מבחינת תופעות הלוואי והצרכים הייחודיים שלהם. המחקר 

שלי עוסק בעיקר בהשפעת הטיפולים על כלי דם ועל 

הפוריות, ובדרכים לצמצם את הנזק שנגרם מהטיפול. אחרי 

שמטפלים בסרטן, המשימה שלנו היא ש"היום שאחרי" יהיה 

כמה שיותר טוב.

גיל: 40

מצב משפחתי: נ + 3

אני ואתה 
נשנה את 

העולם
החוקרים המבריקים
שיעצבו את רפואת

המחר - כרטיס ביקור
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בעיקר מחקר

מימין: ד"ר אלון גרוסמן, ד"ר שחף שיבר

אם כבר 

מ
חקר שנערך בבילינסון מגלה כי לחץ דם דיאסטולי )הערך הנמוך יותר בין 

שני הערכים( גבוה מעיד על סיכון לחלות ביתר לחץ דם בתוך כשנה. מחלת 

יתר לחץ דם מכונה "הרוצח השקט", 30% מן האוכלוסייה סובלים ממנה, 

נוספות. אבחון מוקדם של המחלה חשוב  ומחלות  והיא סממן למחלות לב, סוכרת 

מאוד מאחר שניתן להתחיל במעקב ובטיפול, שיכולים למנוע את המחלה או להפחית 

משמעותית את הסיכונים והסיבוכים הכרוכים בה.  

וד"ר שחף שיבר,  רופא בכיר בחטיבה הפנימית,  גרוסמן  ד"ר אלון  במחקר, שערכו 

מנהלת מיון מהלכים בבילינסון, נבדקו 195 חולים שהגיעו למיון בבילינסון עם תלונות 

שונות )ללא אבחנת מחלת יתר לחץ דם(. נמצא כי 73% מאלו שמצאו להם ערכי 

לחץ דם גבוהים יחסית - מעל 140/90, יאובחנו בשנה שלאחר מכן כסובלים ממחלת 

יתר לחץ דם. מכאן, המחקר מצא קשר ברור בין ערכים גבוהים של הלחץ הדיאסטולי 

)הערך הנמוך כאמור( לבין סיכון לחלות במחלת יתר לחץ דם. במחקר לא נמצא הבדל 

בין נשים וגברים ושני המינים נמצאו בסיכון זהה לחלות במחלה, במידה שנמדדו להם 

ערכי לחץ דם דיאסטולי של 90 ומעלה. המחקר מגלה, אם כך, כי באמצעות בדיקת 

לחץ דם פשוטה ניתן לאבחן מחלת יתר לחץ דם לפני התפרצותה, וכך ניתן למנוע 

אותה או לטפל בה. ד"ר שיבר מדגישה את המסקנה החשובה מהמחקר: "כל חולה 

שנמצאו אצלו ערכים גבוהים של לחץ דם בעת בדיקה שגרתית, צריך להיות במעקב 

אחר לחץ הדם שלו".

ללחץ נכנסתם
לחץ דם דיאסטולי גבוה 

מנבא מחלת יתר לחץ דם 
שנה לפני התפרצותה
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בעיקר מחקר

ה
ת
 א

מי
ה?

לי
הכ

ם 
ור
במחלקת השתלות מחקר ייחודי שמתאר ת

את פרופיל תורם הכליה הישראלי. במחקר 

נמצא שרוב תורמי הכליה, כ-70%, הם בני 

כ-30%,  והמיעוט,  המושתל,  של  משפחה 

ומעניינת של תורמים  הם קבוצה חדשה 

אלטרואיסטים: תורמים שאינם בן משפחה, 

שאינם מכירים את החולה והמניע הבלעדי 

שלם הוא הרצון להציל חייו של אדם אחר.

המחקר מצא כי מקרב תורמי הכליה שהם 

בני משפחה, קיים רוב של כ-67% נשים 

של  הממוצע  הגיל  גברים.   33% לעומת 

התורם הוא כ-46, וכ-82% נשואים. מקרב 

בני המשפחה התורמים כליה, רק 37.2% 

הם בעלי השכלה על תיכונית ו-34.7% הם 

בעלי מקצועות חופשיים.

התורמים  בקבוצת  זאת,  לעומת 

שיעור  שונה.  הפרופיל  האלטרואיסטים 

גברים  הם  התורמים  בקרב  יותר  גבוה 

גילם  נשים;   28.7% לעומת    ,71.3%  -

רובם,   ;40 הוא  התורמים  של  הממוצע 

63%, בעלי השכלה אקדמית ו- 78% הם 

בעלי מקצועות חופשיים.  

השירות  מנהלת  רחמימוב,  רותי  ד"ר 

למושתלי כליה בבילינסון, שהיתה אחראית 

על המחקר, אומרת: "למעלה מ-800 איש 

ממתינים בישראל לתרומת כליה. השתלת 

איכות  את  משמעותית  משפרת  כליה 

החיים של המושתל, מאפשרת לו לחיות 

ללא צורך בדיאליזה ומאריכה את תוחלת 

התופעה  בדיאליזה.  טיפול  לעומת  החיים 

שבקרב  תורמים שהינם בני משפחה קיים 

רוב לנשים, למרות שרוב חולי הכליה הם 

גברים, ידועה בעולם, והיא נובעת כנראה 

מכך שנשים מרגישות שהן אחראיות על 

הטיפול בבני המשפחה שלהן. לעומת זאת, 

בקרב התורמים האלטרואיסטים, שהמניע 

שלהם אידיאולוגי - עשיית טוב לאדם אחר 

ממעמד  משכילים  לגברים  רוב  קיים   -

סוציואקונומי גבוה. רוב התורמים הללו הם 

דתיים ומגיעים דרך עמותת 'מתנת חיים' 

של הרב ישעיהו הבר.

ההשתלות  מתאמת  מיכוביץ,  רחל 

אומרת:  במחקר,  שהשתתפה  בבילינסון, 

"תורמי הכליה הם אנשים אצילים שעוברים 

ניתוח לטובת אדם אחר. אנו כצוות רפואי 

שלנו  יומית  היום  שהעבודה  מזל  בני 

מיוחדים  באנשים  לפגוש  לנו  מאפשרת 

אלה, שבאים להיטיב עם בני אדם אחרים 

ללא תמורה, ואנחנו גאים ונרגשים לקחת 

חלק בתהליך זה." 

מור,  איתן  פרופ'  גם  השתתפו  במחקר 

ד"ר  בבילינסון,  השתלות  מחלקת  מנהל 

בניה רוזן צבי, רופא בכיר במכון לנפרולוגיה 

מהמחלקה  בועז  חגי  וד"ר  בבילינסון 

לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב.

בבילינסון מ ההשתלות  חלקת 

בישראל  המוביל  המרכז  היא 

מתבצעות  בו  כליה,  בהשתלות 

האיברים  מהשתלות  מ-70%  למעלה 

עלייה  חלה  האחרונות  בשנים  בארץ. 

בעיקר  הכליה,  בהשתלות  משמעותית 

את  לאפיין  מנת  על  חיים.  מתורמים 

נערך  החיים,  הכליה  תורמי  אוכלוסיית 

נשים - תורמות 
יותר לבני משפחה, 

גברים – תורמים 
יותר לזרים

מימין: ד"ר רותי רחמימוב ורחל מיכוביץ
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בעיקר מחקר

מימין: יהודית דרייר, פרופ' פיה רענני וד"ר אבי לידר

שלךהכדור בידיים

המעבר מכימותרפיה דרך הווריד לתרופות הנלקחות דרך הפה 
מדגיש את חשיבות התופעה של חוסר היענות לנטילת תרופות 

בחולי סרטן

ה
נושא של התמודדות עם חוסר היענות לנטילת תרופות בקרב 

חולי סרטן מהווה אתגר הולך וגדל בעולם, במיוחד לאור השינויים 

המעבר  המחלות,  מן  בחלק  בטיפול.  האחרונות  בשנים  שחלו 

מכימותרפיה הניתנת דרך הווריד לתרופות הנלקחות דרך הפה הדגיש 

את חשיבות התופעה של חוסר היענות בקרב קבוצות חולים מסוימות. 

צוות חוקרים ממרכז דוידוף בבילינסון בדק את רמת ההיענות של חולי 

לוקמיה מיאלואידית כרונית )CML( לנטילת הטיפול התרופתי, הניתן במחלה 

זו בצורה של כדורים לבליעה )טיפול פומי(, ובנה מודל התערבותי שמטרתו 

לשפר את ההיענות. זהו מחקר ראשון מסוגו בחולים אלו.

"במחלה זו, כמו במחלות סרטן רבות אחרות, כאשר הטיפול במחלה הנו 

פומי והינו תחת אחריות החולה, יש חשיבות רבה לשיפור ההיענות. חלקו 

כך  הופך משמעותי מאד",  הטיפול במחלתו  ביעילות  עצמו  החולה  של 

אומרת פרופ' פיה רענני, מנהלת המערך להמטולוגיה ולהמטו-אונקולוגיה 

במרכז דוידוף בבילינסון, וחברה בצוות המוביל של המחקר ביחד עם אנשי 

המרכז ד"ר אבי לידר, רופא במערך להמטולוגיה והמטו-אונקולוגיה, ויהודית 

חולים   56 כלל  המקיף  המחקר  דוידוף.  במרכז  הסיעוד  מנהלת  דרייר, 

מבי"ח בילינסון וממכונים המטולוגיים במרכזים רפואיים נוספים - רמב"ם, 

סורוקה ומאיר.

לצורך בדיקת ההיענות של כל חולה השתמש המחקר בשיטה אמינה 

המשקפת היענות אמיתית של כל חולה: בקבוקון לשמירת התרופות בעל 

פקק אלקטרוני, המתעד כל פתיחה וסגירה של הבקבוק ומאפשר מעקב 

אחר הוצאת התרופה מן הבקבוק. השלב הראשון כלל מעקב אחרי היענות 

לטיפול בלבד. נמצאה היענות ממוצעת מרשימה של 93%, כאשר היענות 

נמוכה יותר )80% - 86%( נמצאה בקרב חולים המתגוררים לבד, מקבלים 

.CML קווי טיפול מתקדמים או שלא היו חברים בעמותה הארצית של חולי

אומר ד"ר אבי לידר: "אחת המסקנות מן המחקר כבר בשלב הראשון 

היתה שקיימת חשיבות רבה לזיהוי מוקדם של החולים שנמצאים בסיכון 

לחוסר היענות לנטילת תרופות. זיהוי המאפיינים האישיים של חולה כזה 

יסייע לצוות המטפל לקיים התערבות מובנית במטרה לשפר את אחוזי 

נטילת התרופות."

רב-שלבי  התערבותי  מודל  של  בחינה  היה  המחקר  של  השני  השלב 

שמטרתו לשפר את שיעור נטילת התרופות בחולים אלה. המודל כלל 

מפגשים אישיים כדי להבין את מקור הקושי, ואת רמת המוכנות לבצע 

שינויים התנהגותיים, הדרכות קבוצתיות וקבוצת תמיכה לחולים, וכן הועברו 

הרצאות בנושא גם לצוות המטפל בחולים.      

יהודית דרייר, מנהלת הסיעוד במרכז דוידוף בבילינסון: "מן המחקר עולה 

בבירור כי התערבות צריכה להיות במספר מישורים: החולה, הצוות המטפל, 

מערך התמיכה של החולה. מרכיב של הדרכת החולה מהווה כלי חשוב 

כדי להניח בסיס לשאר ההתערבויות, אולם הדרכה בלבד הוכחה כבעלת 

השפעה חולפת לטווח קצר."
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לא לחכות! סלביציו כבר כאן
כלי חדש בגסטרו בבילינסון לאבחון נגעים טרום סרטניים 

במערכת העיכול בזמן אמת

ביחידה לאנדוסקופיה במכון לגסטרואנטרולוגיה מיישמים את בדיקת סלביציו המאפשרת להעריך 

בזמן אמת שינויים דלקתיים וטרום סרטניים כבר בזמן הבדיקה האנדוסקופית. כך בעצם אפשר 

לזהות, בעת בדיקה אנדוסקופית של מחלות דלקתיות וגידוליות של מערכת העיכול, דרכי המרה 

והלבלב, ממצאים החשודים כסרטניים וטרום סרטניים, במקום להמתין מספר שבועות לתוצאות 

הבדיקה הפתולוגית במעבדה.  

אחד השימושים השכיחים ביותר בבדיקת הסלביציו הוא במחלת הרפלוקס הוושטי. במחלה זו 

יכולים להתפתח תאים בעלי פוטנציאל גידולי שקשה לאבחן אותם. אם הם אינם מזוהים בזמן, 

עלול להתפתח סרטן ושט.

בבדיקת הסלביציו הרופא נוגע עם סיב לייזר ברקמה תוך כדי פעולת האנדוסקופיה, ומתקבלת 

תמונה ברורה של תאים וכלי דם בזמן אמת. "בנוסף", אומר ד"ר אלכס גלר, מנהל היחידה, 

ביופסיה כדי לאשר את הממצאים, אך קבלת התמונה כבר בזמן אמת  גם  לוקחים  "אנחנו 

מאפשרת מתן המלצה מיידית להמשך בירור וטיפול".  

מקדימים צריבה 
למחלה

צריבת רירית וושט למניעת 
התפתחות סרטן

עשויה  וושטי,  קיבתי  מהחזר  הסובלים  אנשים  אצל 

הושט  של  הממושכת  החשיפה  בעקבות  להתפתח, 

לחומצה, שינויים ברירית הוושט המתבטאים בהחלפת 

המעי  לרירית  הדומה  בזאת  התקינה  הוושט  רירית 

 Barrett's( ברט  ע״ש  כתסמונת  ידוע  זה  מצב  הדק. 

  .)syndrome

עיקרי להתפתחות סרטן  סיכון  גורם  הינה  זו  תסמונת 

טרום  שינוים  מופיעים  כאשר  בה  לטפל  ויש  הושט, 

סרטניים )דיספלזיה(. ביחידה לגסטרואנטרולוגיה בבי"ח 

בטכניקת  זו,  בתסמונת  רבה  ביעילות  מטפלים  השרון 

Radio Frequency Ablation) RFA( – לצריבת הרירית 

הנגועה בשינוי זה. ד"ר בוריס ספוז'ניקוב, מנהל היחידה, 

מסביר כי השיטה מבוססת על צריבת המקום על ידי 

האזור  צריבת  לאחר  רדיו.  גלי  בתדר  )קטטר(  צנתר 

הנגוע, הציפייה היא שהוא יוחלף ברירית וושט תקינה. 

במקביל יש לתת טיפול תרופתי נגד ההחזר החומצי 

הטרום  והשינויים  התסמונת  חזרת  למנוע  מנת  על 

מרדים.  בנוכחות  בהרדמה,  נעשית  הצריבה  סרטניים. 

הנגע.  להיקף  בהתאם  הינה  המוחדר  הצנתר  צורת 

מלופפות  בבלון שסביבו  הוא מפושט משתמשים  אם 

הנגע  כאשר  היקפית.  צריבה  המאפשר  אלקטרודות, 

דמוי  בצנתר  משתמשים  קצרים,  במקטעים  ממוקד 

כפית. יש לחזור על הטיפול לאחר מספר חודשים שוב, 

עד סה״כ שניים-שלושה טיפולים בממוצע.

יעילה  טיפול  זו, לא היתה שיטת  יישום טכניקה  לפני 

צריכים  "היינו  ספוז'ניקוב,  ד"ר  אומר  ובעצם,  אחרת, 

התסמונת  כאשר  אנדוסקופי״.  במעקב  להסתפק 

מתפתחת לשלב סרטני, יש צורך בניתוח גדול ומורכב.

25 חולים עם תסמונת ברט ושינויים טרום סרטניים כבר 

טופלו בהצלחה ביחידה באמצעות טכניקת RFA. בשל 

יעילותה ופוטנציאל הסיכון הנמוך שבה, הפכה שיטה זו 

להיות טיפול הבחירה במצבים האלה.

עידן התלת-ממד – גם בצנתורי מוח
קפיצת מדרגה בטיפול במפרצות מוחיות בעקבות שימוש במערכת תלת-מימד 

 Three( בבילינסון החלו לבצע צנתורים במוח באמצעות מכשיר אנגיו חדיש המבוסס על טכנולוגיית תלת-מימד )ביחידה לנוירורדיולוגיה פולשנית )צנתורי מוח

Dimensional - 3D(, המאפשרת לסרוק ולצפות במוח בשלושה מנחים במקביל, לאתר את מוקד הבעיה במהירות ולצנתר בצורה המיטבית והמדויקת. המערכת 

מלווה את פעולת הצנתור בפעולה הדמיה מלאה )בדומה ל-CT או MRI(. המערכת החדשה, שנרכשה בסיוע ידידי ביה"ח ורדה ובעז דותן, מהווה קפיצת מדרגה 

טכנולוגית עצומה. בארץ היא ראשונה ויחידה מסוגה, וגם באירופה יש רק 15 מערכות כאלו.

"הטכנולוגיה החדשה מהווה שיפור דרמטי במלאכת הצנתור", אומר ד"ר גיא רפאלי, נוירולוג  בכיר ומצנתר מוח ביחידה, "משום שאנו מקבלים מידע מלא ומדויק 

של האנטומיה של הנגע בכלי הדם בזמן אמת. הדמיה נפרדת כמו CT, שנעשית בשיטה הקודמת, דורשת מאיתנו זמן יקר ולכן אנחנו מוותרים עליה לא פעם. 

בטכנולוגיה החדשה אנו מקבלים את התמונה המלאה".

התמונה התלת ממדית מאפשרת ראייה בכל הזוויות, ולכן ניתן לבחור את זווית הצנתור הנכונה לכל מקרה ובכך להקטין את מספר השיקופים הכרוכים בקרינה 

מייננת מזיקה, את כמות חומר הניגוד המוזרק, ואת משך הפעולה. בעזרת ההדמיה ניתן גם לזהות נגעים קטנים שיכולים להוות התחלה של מפרצות, ולטפל 

בהם מבעוד מועד. 

ד"ר אליהו פרלוב, נוירורדיולוג בכיר ומצנתר מוח בבילינסון: "המכשיר החדש, עם יכולותיו והאפשרויות שהוא טומן בחובו, מסמן פתיחתו של עידן חדש בתחום 

צנתורי המח ומעלה באופן משמעותי את הסיכוי של הצלת חיים לאחר מפרצת מוחית."

השתלת שיניים – הדור הבא
השתלת מילוי עצם בחניכיים – ב-20 דקות ובלי תפרים

ניתוח להרמת סינוסים לצורך השתלת עצם בחניכיים זכור למטופלים רבים כסיוט ארוך. אפשר אפילו לדבר על טראומה שכרוכה בניתוח ארוך בן שלוש שעות, דימום 

ותפרים, ותקופת החלמה מיוסרת של 10 ימים לפחות של ישיבה בבית עם פנים נפוחות ושטפי דם. במחלקה לכירורגיית פה ולסת בבילינסון כבר מסתכלים על הניתוח 

הזה כחלק מההיסטוריה. מנהל המחלקה פרופ' גבי צ'אושו מבצע את השתלת העצם בשיטה מהפכנית שפיתח, כשהוא משתמש בשתלי עצם חדשניים שפותחו על 

ידי קבוצת יזמים. הוא מבצע את התהליך ב-20 דקות, ללא תפרים, עם תקופת החלמה קצרה ואפשרות של חזרה כמעט מיידית לתפקוד רגיל. 

כדי לשתול שן )שתל דנטלי( באזור של רקמת עצם חסרה, יש לבצע קודם כול מילוי של רקמת העצם החסרה, על מנת שיהיה מצע לנעיצת השתל. כאשר מדובר 

בלסת העליונה, ההחדרה של מילוי העצם נעשית בין הלסת והצד העליון של הסינוס, הממוקם משני צדי האף. תהליך זה נקרא "הרמת סינוס", ובשיטות הישנות היה 

כרוך בחיתוך החניכיים, הרמת הרקמות, חשיפת העצם, יצירת "חלון" קטן, הרמת החלון להחדרת המילוי ושוב כיסוי ותפרים. בשלב ראשון פותח תהליך חדש, זעיר 

פולשני, קצר הרבה יותר, נוח הרבה יותר אבל עדיין כרוך בחיתוך מסוים בחניכיים. פרופ' צ'אושו הביא את התהליך לשלב הבא - החדירה מתבצעת דרך החניכיים 

ללא חתך וללא תפרים, והתהליך נמשך 20 דקות. לאחר ההשתלה נדרשת, כמו בכל השתלת עצם, תקופה של התאחות והשתקמות רקמת העצם, עד שתהיה 

מוכנה להחדרת השתל הדנטלי. 
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עושים רפואה



שגרה  כבדרך  כיום  משתילים  בבילינסון  הצנתורים  ביחידת 

המסתמים  בדור  שימוש  תוך  בצנתור  אאורטליים  מסתמים 

החדיש ביותר. ההשתלה בצנתור, ודגמי המסתמים החדשים, 

כמובן  ביניהן  גבוה,  בסיכון  לאוכלוסיות  במיוחד  מתאימים 

קשישים. מאז שנת 2008 הושתלו ביחידה מסתמים בשיטה 

זו בלמעלה מ-500 חולים. הגיל הממוצע של החולים הנו 82 

שנים )המבוגר ביותר היה מטופל בן 97( ולמעלה ממחצית 

מהמטופלים הינם נשים.

"דגמי המסתמים החדשים", אומר פרופ' רן קורנובסקי מנהל 

בתוצאות   משמעותי  שיפור  "מבטיחים  לקרדיולוגיה,  המערך 

ונותנים אפשרות להרחיב את הטכנולוגיה לקבוצות  הטיפול 

חולים נוספות". 

הסתיידות והיצרות של המסתם האורטלי, הנמצא בין החדר 

מצב  )האאורטה(, הוא  העורקים  לאבי  הלב  של  השמאלי 

שכיח בקרב האוכלוסייה הקשישה. המסתם הוא בעל תפקיד 

חשוב במעבר הדם מהלב המתכווץ ומשם לשאר האיברים 

במעבר  שיבושים  יש  של היצרות קריטית,  במקרה  בגוף. 

הדם שהחמרתם מסכנת את חיי החולה, ויש צורך בהחלפת 

המסתם. בעבר, הדרך היחידה להחלפת מסתם היתה בניתוח 

לב פתוח. הטכניקה החדשה, שהיא בשימוש זה למעלה מעשור, 

יתרונות מובהקים לעומת הניתוח השמרני: היא  היא בעלת 

מייתרת את הצורך בפתיחת בית החזה, התהליך אינו דורש 

הרדמה מלאה, ההתאוששות מהירה הרבה יותר, והיא מובילה 

גם במדדים של כמות סיבוכים, מניעת אשפוזים חוזרים וצורך 

בנטילת תרופות. יתרה מכך, אומר פרופ' עבד עסלי, מנהל 

יחידת הצנתורים: "מחקר, שנערך בבית החולים שלנו ופורסם 

בספרות הרפואית הראה כי אחרי השתלת מסתם בצנתר לא 

רק שתפקוד הלב משתפר, אלא בחלק מהמטופלים יש שיפור 

ביכולות הקוגנטיביות, ובמיוחד אצל קשישים".  

שונים  בבילינסון,  שימוש  עושים  בהם  החדשים,  המסתמים 

נכנסים  הם  משותף:  עיקרון  להם  יש  אך  במבנה  מזה  זה 

עצמוני  באופן  נפתחים  והם  צנתר קטן,  ארוזים דרך  לגוף 

באתר ההשתלה או מנופחים באמצעות בלון. יתרון נוסף של 

המסתמים החדשים הוא בקוטר החדרה קטן יותר המצליח 

לעבור גם דרך עורקים צרים יותר, וכך להקל דרמטית גם על 

המצנתר וגם על החולה. פרופ' רן קורנובסקי מוסיף ומסכם: 

"המסתמים החדשים מאפשרים למצנתר להשיג תוצאה טובה 

יותר באתר ההשתלה, וגם לשנות את מיקומם בעת הצורך. 

מהפעולה  ההחלמה  גברה,  הפעולה  בטיחות  מכול,  החשוב 

קצרה יחסית, והמטופלים יכולים לחזור לתפקוד תוך מספר 

ימים לאחר ביצוע הפעולה." 

אף פעם לא 
מאוחר

למסתם חדש
ביחידת הצנתורים בבילינסון השיקו את 

דור המסתמים הבא

בניגוד למקובל
שיפור יכולת ההערכה של תפקוד הלב - חומר ניגוד חדיש מסוג 

"דפיניטי" בבדיקות אקו לב יכול לחסוך למטופל פרוצדורות מיותרות 

במכון האקו לב בבילינסון הוכנס לשימוש חומר ניגוד חדש שאינו מערב קרינה לצורך ביצוע בדיקות אקו 

לב. החומר החדש, מסוג "דפיניטי" (definity( הוא בעל הרכב ומבנה כימי שמשפר בצורה משמעותית את 

רמת ההדמיה, במקרים בהם האקו הרגיל אינו נותן תשובות אופטימליות. תוצאות הבדיקות עם השימוש 

בדפיניטי הן ברורות יותר, חד משמעיות יותר ויכולות לחסוך הן בדיקות נוספות והן פרוצדורות מיותרות. 

פרופ' אליק שגיא, מנהל המכון, אשר ביצע בדיקות באמצעות חומר הניגוד החדש, אומר כי הניסיון שנרכש 

הראה כי השימוש בחומר עזר באבחון פתולוגיות, כמו למשל גילוי קריש דם בלב, או ממצאים מדויקים 

על תפקוד החדר השמאלי, שבעקבותיהם נחסכו פעולות מיותרות כמו מתן תרופות מדללות דם בחולה 

אחד או השתלת קוצב ודפיברילטור בחולה אחר.  

"בדיקת אקו לב", מסביר פרופ' שגיא, "הינה בדיקת אולטרסאונד החיונית להערכה אנטומית ותפקודית 

חולי  רבים,  נבדקים  מופנים  וכלי הדם הלבביים. לבדיקת אקו לב  וחללי הלב, המסתמים  של דפנות 

לב ושאינם חולי לב, במגוון התוויות רחב. במקרים מסוימים, תיתכן מגבלה משמעותית בהדמיית האקו 

ואיכותה. הדמיה שאינה מיטבית, פוגעת ביכולת ההערכה התפקודית של הלב ומרכיביו, ובפרט - הערכת 

התכווצות ותפקוד החדר השמאלי. חומר הניגוד החדש מתגבר על מגבלה זו ומאפשר הדמיה טובה מאד 

של גבולות הלב וחלליו, ולפיכך - שיפור יכולת ההערכה של תפקוד הלב. הערכה מדויקת הינה בעלת 

חשיבות עצומה והשלכות להמשך הערכת הנבדק והטיפול בו".

את ההדרכה בשימוש בדפיניטי העביר לאנשי מערך הקרדיולוגיה ולצוות מכון האקו לב הקרדיולוג הנודע 

פרופ' מרטין גולדמן, רופא מומחה בתחום שהגיע במיוחד מבית החולים "Mount Sinai" בניו יורק, שם 

החומר כבר משמש כחלק משגרת בדיקות האקו-לב.

למה לצרוב אם אפשר להקפיא?
שיטה חדשה לטיפול בפרפור פרוזדורים - יותר קצרה ויותר בטוחה

פרפור פרוזדורים היא הפרעת הקצב השכיחה ביותר וכ-2% מהאוכלוסייה סובלים ממנה ומעל גיל 65 

השכיחות היא 5%.

המחלה מאופיינת בפעילות לא סדירה בעליות הלב, בעיקר בעליה השמאלית ועשויה להביא להחמרה 

והדרדרות במצב הלב.

קיימות גישות שונות לטיפול בפרפור פרוזדורים הכוללות טיפול תרופתי והתערבותי בצנתר. כאשר טיפול 

תרופתי כבר אינו יעיל יש צורך לעבור לטיפול בצנתר.

ד"ר גרגורי גולבצ'ינר, מנהל שירות אבלציות )צריבות( של הפרעות קצב בלב מסביר: "הטיפול הפולשני 

)קטטר( שמטרתו לפגוע באופן מבוקר  נעשה באמצעות החדרת צנתר  "צריבה"  לציבור בשם  המוכר 

בתאים מסוימים בלב המהווים מקור להפרעת הקצב. לאחרונה, התפתחה שיטה חדשנית לפיה הצריבה 

נעשית בהקפאה )קריו-תרפיה(. כלומר - ע"י צנתר שבקצהו בלון ובתוכו חנקן נוזלי - גורמים להקפאה 

מבוקרת של אותם אזורים הגורמים להפרעת קצב. אזורים אלו מצויים לרוב בפרוזדור השמאלי של 

פעולת  לעומת  בטשטוש  הנעשית  יחסית  קצרה  בפעולה  מדובר  הריאות.  ורידי  מתנקזים  שליו  הלב 

הצריבה שכרוכה בדרך כלל בהרדמה כללית ואורכת שעות רבות". פרופ' בוריס שטרסברג, מנהל המכון 

לאלקטרופיזיולוגיה וקוצבי לב במערך הקרדיולוגי בבילינסון: "שיטת ההקפאה היא פשוטה יותר ולכן גם 

בטוחה יותר. בי"ח בילינסון הוא מהמרכזים הראשונים בארץ שהחל לטפל בשיטה זו ועד כה צברנו ניסיון 

רב בשיטה עם תוצאות טובות".
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קרנית אחת לשני מושתלים – ראייה 6:6
לראשונה בישראל: השתלת קרנית בעובי 15 מיקרון – לראייה 6:6 

"המילה  שהם  קרנית  השתלת  ניתוחי  מבצעים  בבילינסון  העיניים  במערך 

.)Descemet membrane endothelial keratoplasty) DMEK :האחרונה" בתחום

בעולם  בודדים  מובילים  רפואיים  במרכזים  כיום  מתבצעים  אלו  ניתוחים 

בבילינסון כבר בוצעו כ-30 השתלות שהחזירו למושתלים את מאור עיניהם, 

ואפשרו חדות ראייה גבוהה ובחלק מהמקרים אף עד לרמה של 6:6.

שירות  מנהלת  בכר,  אירית  פרופ'  מסבירה  החדשה,  בטכניקה  הבשורה 

קרנית וסגנית מנהל מערך העיניים בבילינסון, היא שמשתילים שכבת קרנית 

דקיקה מאוד )שכבת תאי אנדותל הקרנית( שעוביה כ-15 מיקרון, תוך שימוש 

הגבוה  הדיוק  צלקות.  מותירה  ואינה  תפרים  דורשת  שאינה  בטכנולוגיה 

פוטנציאל הראייה של המושתל, אפילו  מיצוי מלא של כל  הוא שמאפשר 

עכורה,  מקרנית  הסובלים  לאנשים  מתאימה  החדשה  "השיטה  למקסימום. 

כתוצאה מבעיה שמקורה בתאי האנדותל שבקרנית או לאחר סיבוך של ניתוח 

קטרקט. בשיטות המוכרות לא תמיד ניתן להגיע לתוצאות מיטביות". 

"בניתוח אנו מוציאים את התאים החולים מהשכבה האחורית של הקרנית 

ומשתילים תאים חדשים מקרנית התורם", אומר ד"ר איתן לבני, רופא בכיר 

במערך העיניים, שהשתלם בשיטה החדשה בהולנד אצל מפתח השיטה ד"ר 

דקיקה  מאוד  רקמה  בו משתילים  מאוד  עדין  ניתוח  "זהו   .Gerrit Melles

ושברירית והוא מצריך יד מיומנת וידע נרחב". 

לניתוח החדשני יש עוד רשימת יתרונות ארוכה: בשל אי השימוש בתפרים, 

הנשארים בעין תקופה ארוכה, תקופת ההחלמה קצרה הרבה יותר ואחריה לא 

נשארים תפרים או צלקות. גם הסיכון לדחיית השתל נמוך בצורה משמעותית, 

ויתרון נוסף וחשוב: מאחר שמשתמשים בשכבה מאוד דקה של הקרנית, ניתן 

להפיק מתרומה אחת שתי קרניות לשני מושתלים, והמשמעות היא קיצור 

ניכר בתור הממתינים להשתלת קרנית. 
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קוצב הלשון הראשון
לראשונה בישראל: גירוי חשמלי של הלשון לטיפול 

בדום נשימה בשינה

 במערך הא.א.ג. )אף אוזן וגרון( בבילינסון מתבצע, לראשונה בישראל, במסגרת 

מחקרית, הליך חדשני למניעת דום נשימה בשינה: השתלת קוצב לשון. בעולם כבר 

נצבר ניסיון בהליך זה. 

דום נשימה בשינה מתרחש כאשר בסיס הלשון חוסם את מעבר האוויר בדרכי 

הנשימה העליונות, הלשון צונחת אחורה וחוסמת את דרכי האוויר. התופעה חוזרת 

על עצמה במהלך השינה פעמים רבות, פוגעת קשות באיכות השינה, מהווה גורם 

סיכון לשבץ מוחי ולאירועי לב ואף יכולה לסכן חיים. כ-15% מן האוכלוסייה סובלים 

מתופעה זו, ברמות שונות.  

הלילה(,  בשעות  הפנים  על  )מסיכה   CPAP הם  לתופעה  המקובלים  הטיפולים 

התקנים דנטליים, וניתוח להקטנת בסיס הלשון.

קוצב הלשון אמור לגרות את בסיס הלשון כדי למנוע את צניחתו ולהשאירו במנח 

תקין. "לצורך ההשתלה", מסביר פרופ' גדעון בכר, סגן מנהל מערך א.א.ג, אשר ביצע 

את הניתוח יחד עם פרופ' תומס שפיצר, מנהל יחידת שחזורי ראש צוואר במערך 

א.א.ג. בבילינסון, "אנו מבצעים חתך קטן  בצוואר, מזהים את העצב המניע את שריר 

הלשון ועוטפים אותו באלקטרודה מיוחדת מסיליקון, כ-5 מ"מ אורכה, שמחוברת 

לקוצב )סוללה(, אותו משתילים בבית החזה, ממש כמו קוצב לב, באמצעות חתך 

קטן נוסף. בכך מסתיים תהליך ההשתלה. לאחר כחודש של הסתגלות הקוצב לגוף, 

הרופא מתכנת את הקוצב להתחיל לעבוד בלילה. על ידי כך, בסיס הלשון נשמר 

במנח שלא גורם לחסימה". אמנם השתלת הקוצב היא תהליך כירורגי, אך הוא 

קטן בהרבה מהפעולה הכירורגית המשמעותית של הקטנת בסיס הלשון. השתלת 

הקוצב אינה מתאימה לבעלי עודף משקל קיצוני. פרופ' בכר השתלם בהשתלת 

קוצב הלשון בבלגיה, וההשתלה הראשונה בישראל כבר בוצעה בהצלחה.

"בעוד 2 מילימטר 
פנה ימינה"

אפליקציית ניווט דוגמת waze בניתוח 
אנדוסקופי מאפשרת למנתח לנווט בביטחון 

מלא בניתוחי סינוסים, עיניים ומוח

כמו   ,waze-שה ספק  אין   ?waze-ה בלי  חיינו  נראים  היו  איך 

אפליקציות הניווט האחרות, שינתה את חיינו. אם פעם, כדי להגיע 

ליעד לא מוכר, היינו מחפשים אותו במפה ומשרטטים לעצמנו את 

המסלול מראש, כיום ה-waze מנחה אותנו בזמן אמת. זו בדיוק 

ההמחשה המושלמת לטכנולוגיה החדשנית שבה משתמש ד"ר 

איתן סודרי, מנתח אף אוזן גרון ומומחה לניתוחים אנדוסקופיים 

של  ומורכבים  גדולים  וניתוחים  הגולגולת,  ובסיס  הסינוסים  של 

מערות הפנים )הסינוסים(. 

 MRI אנחנו מכינים מראש מפה של אזור הניתוח, באמצעות"

או CT, ומזינים אותה למערכת האנדוסקופיה. בניתוח אנדוסקופי 

רגיל, אני עובד עם מצלמה ועם כלי ניתוח, תמונת השדה הניתוחי 

ואני מתקדם בהתאם להיכרותי עם האזור".  מוקרנת על מסך 

בשיטה החדשה, המערכת מכירה מראש את מפת אזור הניתוח 

ויכולה להראות לנו בכל נקודת זמן את המיקום המדויק. "הדיוק 

בניתוחים כאלה הוא קריטי", אומר ד"ר סודרי, "הם מתבצעים 

של  טעות  העיניים.  ארובות  ובסביבת  הגולגולת,  לבסיס  בסמוך 

מילימטר אחד, יכולה לגרום לדליפה של נוזל מוחי, פגיעה במוח, 

לפגוע בכלי דם חיוני או בעצב הראייה". מערכת הניווט נותנת 

למנתח אפשרות לדייק, ולפעול בביטחון ובנחרצות מבלי לחשוש 

מטעויות.

הכירורגים.  בפני  חדשות  דרכים  פתחה  האנדוסקופית  הגישה 

בזכותה אפשר להימנע, למשל, מחתכים בגולגולת ובמקום זאת 

לבצע דרך האף ניתוחי מוח מורכבים כמו הוצאת גידולים. האף, 

הפך, אפוא, לנתיב כניסה מועדף במגוון ניתוחים באזור הפנים 

הביצועים  את  יותר  עוד  משפרת  הניווט  אפליקציית  והגולגולת. 

גם  הטכנולוגיה החדשה  את  מיישם  סודרי  ד"ר  האנדוסקופיים. 

בניתוחים נוירוכירורגיים. לאחרונה העמיד את מיומנותו המיוחדת 

גם  האף.  דרך  מהמוח  גידולים  להוצאת  הנוירוכירורגים  לרשות 

מנתחי עיניים בבילינסון נעזרים בו בניתוחים מורכבים של ארובות 

העיניים. ד"ר סודרי השתלם בניתוחים מורכבים אלה  בסטנפורד 

והביא שיטה ניתוחית זו למרכז רפואי רבין. בילינסון הוא בין בתי 

החולים היחידים בארץ המשתמשים בה. ד"ר סודרי כבר יישם 

אותה בהצלחה בעשרות רבות של ניתוחים.
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במיוחד בשבילך - 
בדיקה בדרך הקלה

בבילינסון מבצעים את הניתוח הגניקולוגי השכיח - 
היסטרוסקופיה - ללא צורך בהרדמה ואשפוז

ביותר. מדובר בהסתכלות  גינקולוגי שכיח  ניתוח  היא  ניתוחית  היסטרוסקופיה 

בתוך חלל הרחם, תוך ביצוע הפעולה הכירורגית הנדרשת על פי האבחון. שלבי 

התהליך כוללים הרחבת צוואר הרחם עם מרחיבים, והחדרת סיב אופטי וציוד 

כירורגי. הסיב האופטי משדר את הנעשה בחלל הרחם על מסך, והציוד הכירורגי 

מאפשר ביצוע ההליך הניתוחי שיכול להיות, בין השאר, הסרת פוליפ, מחיצה, 

הניתוחית,  ההיסטרוסקופיה  הידבקויות.  הפרדת  או  )מיומות(  בשרירנים  טיפול 

הכרוכה בהרחבה של צוואר הרחם, חייבה עד כה הרדמה כללית, אשפוז יומי 

וכניסה לחדר ניתוח.

ביחידה לגינקולוגיה לפרוסקופית בבי"ח לנשים שינו את הגישה ועברו בחלק 

חן  ד"ר  טיפולים.  בחדר  מקומית  פעולה  לביצוע  ניתוחי  מהליך  מהמקרים 

מיושמת ללא  כי באותם מקרים השיטה  היחידה, מסביר  גולדשמיט, מנהל 

לשיטה  המעבר  עדין.  בציוד  ושימוש  מתקדמת  לטכנולוגיה  הודות  הרדמה, 

החדשה חוסך זמן אשפוז ומאפשר לבצע את הפעולה בחדר 

מקרים   100 של  נסיון  הניתוח.  בחדר  במקום  טיפולים 

ראשונים הוצג ע"י ד"ר גדי בן שטרית בכנס בינלאומי 

לאנדוסקופיה. 

היסטרוסקופיה מיועדת לנשים עם בעיות פוריות 

הפלות  שעברו  או  להרות  מצליחות  שאינן 

רבים  מדימומים  הסובלות  לנשים  חוזרות, 

שרירנים(,  או  פוליפים  בגלל  )לעיתים 

שיש  הפלה  או  לידה  לאחר  נשים 

לנקות את רחמן משאריות ולנשים 

שלהן  האולטרסאונד  שבבדיקת 

התגלו ממצאים שמחייבים בדיקה. 

למטופלת  נותנים  בבילינסון 

עם  הליך  בין  לבחור  אפשרות 

ההליך  לבין  הרדמה 

במקרים  החדש, 

המתאימים לכך.

עוברים להרדמה 
אזורית

הרדמה אזורית בכריתת שד להקלת 
הכאב ותופעות הלוואי

אל שני המונחים המוכרים של "הרדמה כללית" ו"הרדמה 

אזורית".  "הרדמה  נוסף:  מונח  להוסיף  אפשר  מקומית", 

בו  הגוף  אזור  של  עצבית  חסימה  היא  אזורית  הרדמה 

מתבצע הניתוח. בבילינסון מבצעים, לראשונה בישראל, לפני 

נמצאת  המנותחת  אזורית.  הרדמה  שד,  כריתת  ניתוח  כל 

תחת הרדמה כללית לרוב, וההרדמה האזורית היא תוספת 

לצורך הקלה על כאבים. "בבילינסון התחלנו לעשות זאת", 

אומר ד"ר שי פיין, רופא בכיר במחלקת הרדמה בבילינסון, 

ככל  רבים  מטופלים  לנתח  עולמית  למגמה  "בהמשך 

להקל  מנת  על  וזאת  אזורית,  הרדמה  תחת  האפשר 

ההתאוששות  עם  בהתמודדות  ולעזור  המטופלים,  על 

מהניתוח ומהכאבים שעלולים להיווצר לאחריו". הרדמה 

של  הכאב  רמת  את  כמפחיתה  הוכחה  אזורית 

המנותחים לאחר הניתוח, מורידה את הסיכון לפיתוח 

כאבים כרוניים העלולים להיגרם לאחר הניתוח וכן 

מפחיתה את השימוש במורפיום במהלך הניתוח 

ולאחריו, ועל ידי כך מפחיתה את שיעור תופעות 

הלוואי ממנו, שעלולות להיות קשות, כגון בחילות, 

מלאה  הרדמה  של  השילוב  גרד.  או  הקאות 

והרדמה אזורית מבטיח שהמנותחת לא תזכור 

דבר מהניתוח והתאוששותה תהיה מהירה וקלה 

יותר. כמו כן, לנשים שההרדמה הכללית מהווה 

סיכון עבורן מסיבות רפואיות שונות, ההרדמה 

יכולה  עמוק,  טשטוש  בשילוב  האזורית, 

להיות פתרון מתאים.

 ניתוחי שד אינם היחידים שבהם הרדמה 

אזורית יכולה להיות גורם מיטיב. בבילינסון 

ייעודי  מרדימים  רופאים  צוות  הוקם 

ומומלץ  אזורית,  בהרדמה  המיומנים 

זו  אפשרות  לגבי  להתייעץ  למנותחים 

במפגש  הטרום-ניתוחיים,  בהליכים 

המנתח  הרופא  המרדים,  הרופא  עם 

והרופא המטפל.
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הילד
של

כולנו
חצי שנה אחרי שעבר השתלת לב 
וריאות מצליח רן אזולאי להשתקם 
ולצאת לריצות למרחקים ארוכים. 
צוות בית החולים שטיפל בו צופה 

בהתרגשות ובהתפעלות אדירה 
בהחלמתו

רן אזולאי, בחור צעיר עם חיוך כ שרואים את 

לחשוב  קשה  קיבוצו  בשבילי  רץ  מקסים, 

שהזיעה וההתנשפות הטבעית מסתירות דרמה 

כלשהי. עוד יותר קשה לחבר בין הצעיר קל התנועה 

הזה לבין הבחור שנראה בבילינסון לפני פחות משנה, 

חיוור ורזה, נושם בכבדות כאילו כל נשימה היא נשימתו 

האחרונה, ואינו יכול לעשות צעד אחד בכוחות עצמו.

רן מקיבוץ מצובה הצפוני, נולד עם מום בלב, כל חייו 

היה נתון למעקב רפואי צמוד בגלל מום זה, אולם כבר 

לו בחייו.  זו להפריע  מגיל קטן סירב להניח למגבלה 

בחר  לצבא  רגילה.  ילדות  היתה  מספר,  הוא  ילדותו, 

להתנדב למרות מצבו הרפואי ולמרות ארבעה ניתוחי 

לב מורכבים שהספיק לעבור. פרופ' דן ערבות, מנהל 

מערך ניתוחי לב וחזה ומי שהשתיל בגופו של רן לב 

וריאות והחזיר לו את חייו ואת כוחותיו, אומר בפירוש: 

אותו  ומביאים  צעיר  כך  כל  בחור  משתילים  "כאשר 

ומלאי  מתפקדים  תקינים,  לחיים  ירוד  כך  כל  ממצב 

אנרגיה – זו ממש הרגשה של בריאה מחדש".

צמוד  במעקב  היה  רן  אחורה.  קצת  נחזור  אולם 

מולדים  לב  למומי  ביחידה  דדשב  אלכס  ד"ר  של 

ב–2009  בבילינסון.  לקרדיולוגיה  שבמערך  במבוגרים 

בגופו,  זיהום שהתפתח  להידרדר.  הרפואי  מצבו  החל 

חדלו   ולא  בהמשך  לבביים שהופיעו  אירועים  מספר 

והפרעה בתפקוד הריאות שהחלה, הדאיגו מאוד את 

מולדים  לב  למומי  מהיחידה  שהורכב  הרפואי  הצוות 

הריאות  וממערך  לב  ספיקת  לאי  היחידה  במבוגרים, 

האחראית  והאחות  קרמר  מרדכי  פרופ'  של  בניהולו 

אילנה בקל, שטיפל ברן. פרופ' קרמר מספר כי באותה 

התקופה מצבו של רן היה קשה מאוד. "רן הגיע אלינו 

עם לחצים גבוהים בריאות שהקשו מאוד על הנשימה 

שלו. למרות מצבו הרפואי הבחור אותו פגשנו היה חייכן, 

אופטימי ומלא שמחת חיים, כל צוות המכון התאהב בו 

והתפלל לשיפור מהיר בבריאותו". ד"ר טוביה בן גל, 

הניתוח עבר בהצלחה, המדדים 
החיוניים הראו שהכול תקין, אך 
פרופ' ערבות לא הלך הביתה. 
הוא נשאר בבית החולים עוד 

שעות ארוכות לוודא 
שרן בסדר

מנהל היחידה לאי ספיקת לב מספר סיפור דומה, על 

מצב רפואי חמור לעומת אופטימיות, חביבות והכרת 

הוא  מאוד.  גבוהים  היו  הריאתיים  "הלחצים  תודה. 

היה חלוש ומותש אבל תמיד מחייך. אמא שלו 

היתה לצדו תמיד, כמלווה נאמנה". 

 רן עצמו, שהקפיד לאורך השנים על ספורט 

ועל שמירה על אורח חיים תקין, הבין גם הוא 
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ולכן  בחשבון,  באו  לא  רגילות  במסגרות  לימודים  מידרדר.  שמצבו 

עבודה  שזו  בהנחה  אייפון  לטכנאי  קורס  על  רן  החליט 

שיוכל לעשות במגבלות מצבו, אך הוא הלך 

ונחלש, התקשה מאוד בנשימה ובשלב 

בכוחות  הלך  בקושי  כבר  מסוים 

עצמו.  

"ההדרדרות במצב לבו של 

שלו  הריאות  ומצב  רן 

בשיתוף  אותנו,  הובילו 

פעולה מלא עם פרופ' 

רן  כי  להבין  קרמר, 

השתלת  לעבור  חייב 

ידענו  וריאות.  לב 

מתבצעת  שבישראל 

פעם  כזו  השתלה 

בכמה שנים אולם היינו 

חייו  את  להציל  נחושים 

של רן", אומר ד"ר בן גל. 

הינה  וריאות  לב  השתלת 

ומורכבת  מסובכת  השתלה 

בבילינסון.  רק  בישראל  ומתבצעת 

הספירה לאחור החלה – ההמתנה לתורם, 

כאשר עוד מכשול היה צפוי מראש. תרומה של 

לב וריאות יכולה להיות מנוצלת עבור שלושה חולים. אולם לצוותים 

המטפלים ברן היה ברור שהם יעשו הכול כדי לנתב את התרומה אל 

רן. "הגיל הצעיר של רן, הסכנה המיידית לחייו, והפוטנציאל הגבוה של 

ההצלחה – כל אלו גרמו לנו להתגייס למאבק 

זכותו לקבל את התרומה", אומר  על 

ההשתלה,  מבצע  ערבות,  פרופ' 

וד"ר בן גל מוסיף: "מיצינו כל 

היה  אפשרי.  רפואי  טיפול 

השתלת  שללא  ברור 

לא  רן  וריאות  לב 

בשלב  שקלנו  ישרוד. 

מסוים הטסה לחו"ל 

אופציה  גם  אבל 

לא  נפסלה.  זו 

ששם  ביטחון  היה 

תרומה,  תימצא 

ובכל מקרה רן כבר 

את  שורד  היה  לא 

הדרך". 

כבר  ההמתנה  לאורך 

אפשר היה להציע לרן רק 

טיפולים שיקלו עליו, אך עלולים 

לגרום נזקים למערכות אחרות בגוף. 

הסדר,  ליל  בערב  שנה,  חצי  לפני  לבסוף, 

הגיעה תרומה - משפחתו של בחור בן 22 שנפגע בתאונת דרכים 

החליטה באומץ על תרומת איבריו. 

קיבוץ מצובה, יומיים לפני ערב ליל הסדר, רן מקבל את שיחת הטלפון 

המיוחלת. על הקו – פרופ' קרמר. "מצאנו התאמה", הוא אומר לו, 

"תגיע לבית החולים".

רן, אמו וכל אחיו נסעו יחד בהתרגשות מהקיבוץ אל בילינסון. לאחר 

שיחת ההכנה עם מירי אבוחצירה, מתאמת ההשתלות, הוכנס רן 

לניתוח כשמאחוריו מחכים בהתרגשות משפחתו וכל הצוות הרפואי. 

רן, לא איבד את האופטימיות לרגע. הוא כאן כדי לנצח. כדי לחיות. 

הלב  ניתוח  היה  שזה  העובדה  עקב  שעות  כשמונה  נמשך  הניתוח 

דן ערבות  ידי פרופ'  על  הפתוח החמישי שלו. ההשתלה התבצעה 

וצוות כירורגים שכלל את ד"ר רם שרוני וד"ר מילטון סאוטה, מנהל 

המחלקה לניתוחי ריאות. צוות של קרדיולוגים עסק במקביל בניהול 

ההליך התרופתי המלווה את הניתוח. פרופ' קרמר גם הוא נכח 

כדי לפקח על תפקוד הריאות ולנהל את מתן התרופות נוגדות 

הדחייה.

הניתוח עבר בהצלחה, המדדים החיוניים הראו שהכול תקין, 

אך פרופ' ערבות לא הלך הביתה. הוא נשאר בבית החולים 

עוד שעות ארוכות לוודא שרן בסדר.

מחדר הניתוח, הועבר רן, כמתוכנן, מורדם ומחובר לצינורות, 

ליחידה לטיפול נמרץ כירורגיית לב חזה בניהולו של ד"ר 

פיליפ בידרמן. 

וחזה, מרתה  ניתוחי לב  האחות האחראית במערך 

ביחידה  שלה  הסגן  עם  פעולה  גלקופ, בשיתוף 

הצוות  את  מועד  מבעוד  בחרה  מוצלח,  באסם 

בכל  ערוכה  שהיחידה  ווידאה  המטופל,  לקליטת 

לציין  חשוב  רן.  של  לקליטתו  הנדרשים  ההיבטים 

להיות  חייב  מורכב,  כה  בחולה  המטפל  שהאח/ות 

בעל מיומנות וידע מקצועי ברמה גבוהה ביותר, ומחובר 

לציוד הטכנולוגי מורכב ומתקדם.

ידעו שהם  ומשפחתו  נרתמנו על מנת שרן  "כולנו 

נמצאים בידיים מקצועיות ביותר, מסורות ובטוחות, 

מרתה,  אומרת  ובמהרה",  להחלמתו  הפועלות 

"נדרש שיתוף פעולה רב מקצועי על מנת להגיע 

לתוצאות טובות, ישנה חשיבות רבה לכך בהצלחת 

הניתוח ובהתקדמות המהלך לריפוי מלא". 

התאוששותו של רן התקדמה יפה, יום למחרת ניתוח 

ההנשמה,  צינור  ממנו  הוצא  כבר  הלב–ריאות  השתלת 

מרוב  לנתקו  היה  אפשר  ביחידה,  ספורים  ימים  ולאחר 

הצינורות, אליהם היה מחובר וגרמו לכאב ולאי נוחות רבה.

"אין ספק, שהמון רגשות מעורבים בעשיה הייחודית שלנו, 

כפי  והאופטימי"  "המחייך  רן  את  לראות  ציפיתי  כך  וכל 

מוסיפה  המטפל",  הצוות  לכל  עצום  סיפוק  זהו  שהכרתי, 

מרתה בחיוך. 11 ימים לאחר הניתוח כבר שוחרר לביתו.  

כמושתל לב-ריאות, רן עבר להיות מטופל של פרופ' קרמר 

במכון הריאות. הטיפול התרופתי הוא טיפול יום יומי בתרופות 

הלב  את  ידחה  לא  רן  של  שגופו  מנת  על  דחייה  הנוגדות 

והריאות החדשים שקיבל.

צעד אחר צעד, החל רן להשתקם, הוא מקפיד על פיזיותרפיה 

נשימתית, והחל ללכת, בתחילה היתה זו הליכה איטית במחלקה 

לאחר מכן החל ללכת בשבילי הקיבוץ. 

הליכה ספורטיבית, רכיבה על אופניים וריצה למרחקים היו השלב 

הבא. השילוב של ספורט בחייו של רן הוא חלק מהשיקום מעורר 

עיניו,  למראה  מאמין  ולא  כמעט  הרפואי  הצוות  שלו.  ההערצה 

הבחור החלש שראו לפני כחצי שנה הלך והתחזק לנגד עיניהם 

להוות  לחייו למי שיכול  מיידית  והפך מחולה קשה עם סכנה 

מודל גם לאנשים בריאים. 

ידי הצוותים הרפואיים  על  לו מחדש  ניתנו  רן מרגיש שחייו 

של בילינסון. 

כשהוא מגיע לביקוריו הקבועים במכון הריאות, הוא לא מוותר 

על קפיצה לקרדיולוגיה ולניתוחי לב וחזה. הם מצדם לא יוותרו לו 

על ביקור. לראות אותו כל כך אנרגטי, חזק, מלא חיות ושופע כרגיל 

אופטימיות וחיוכים – נותן להם את הכוח להמשיך הלאה.
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קיבוץ מצובה, יומיים לפני ערב 
ליל הסדר, רן מקבל את שיחת 

הטלפון המיוחלת. על הקו – 
פרופ' קרמר. "מצאנו התאמה", 

הוא אומר לו, "תגיע 
לבית החולים"
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שותפים למסע: 1. ויקי יערי – אחות אחראית היחידה לאי ספיקת לב 2. ד"ר אולגה קוצ'רינה – רופאה ממחלקת הרדמה 3. ליאורה וסרמן - פיזיותרפיסטית 4. תמי שאולי – אחות חדר 

ניתוח 5. עדי מלסטר – אחות מערך ניתוחי לב וחזה 6. סיגל סאסי – מזכירה מנהל מערך ניתוחי לב וחזה 7. ד"ר מיכל תירוש – רופאה ממחלקת הרדמה 8. אורית דמרי – מזכירה 

ביחידה לאי ספיקת לב ובמערך ניתוחי לב וחזה 9. ד"ר לודמילה פרידל – רופאה ממכון פתולוגיה 10. יואב סיון - פיזיותרפיסט 11. מרתה גלקופ – אחות אחראית מערך ניתוחי לב וחזה 

12. ילנה ניסימוב – אחות חדר ניתוח 13. דרורית אבירם - דיאטנית 14. אילנה בקל – אחות אחראית מכון למחלות ריאה 15. ד"ר רוסנה ארנביצקי – רופאה ממחלקת הרדמה 16. ציפי 

אורן - פיזיותרפיסטית 17. דוד דוידוב – אח מערך ניתוחי לב וחזה 18. חנה גלס – מתנדבת ביחידה לאי ספיקת לב 19. ריקי מילוא - פיזיותרפיסטית 20. אסטל בלחסן – מזכירה ביחידה 

 לאי ספיקת לב 21. מירי אבוחצרה – אחות מערך ניתוחי לב וחזה / מתאמת השתלות 22. ויקי יאסינוב – אחות מערך ניתוחי לב וחזה 23. יוליה זיסמן – אחות ביחידה לאי ספיקת לב

24. גולן שוקרון – מפעיל מכונת לב ריאה 25. צילה אבוקסיס – כוח עזר מערך ניתוחי לב וחזה 26. אורן בכר – מפעיל מכונת לב ריאה 27. רז גולדה – סניטר חדר ניתוח 28. מג'די 

כבהה – סגן אחות אחראית חדר ניתוח 29. חיה גרינברג – מזכירת מערך ניתוחי לב וחזה 30. שיר איצקוביץ – מזכירה במערך ניתוחי לב וחזה 31. נדיה טולמסוב – אחות מערך ניתוחי 

לב וחזה 32. ד"ר איתן שניר – סגן מנהל מערך ניתוחי לב וחזה 33. אנה אלמוג – סגנית אח אחראי ביחידה לטיפול נמרץ במערך ניתוחי לב וחזה 34. פרופ' דן ערבות – מנהל מערך 

ניתוחי לב וחזה 35. באסם מוצלח – סגן אח אחראי ביחידה לטיפול נמרץ במערך ניתוחי לב וחזה 36. ד"ר יורי פיסיחוביץ – רופא בכיר במערך ניתוחי לב וחזה 37. פרופ' מרדכי קרמר 

– מנהל המערך למחלות ריאה 38. עומר אבו בכר – אח במערך ניתוחי לב וחזה 39. ד"ר בן בן אברהם – רופא ביחידה לאי ספיקת לב 40. ד"ר מילטון סאוטה – מנהל מחלקת ניתוחי 

ריאות במערך ניתוחי לב וחזה 41. ד"ר טוביה בן גל – מנהל היחידה לאי ספיקת לב 42. פרופ' שמואל פוקס – מנהל מחלקה פנימית ב' בבילינסון. במרכז - רן אזולאי
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בטוח שזה נטלי!



מפגש בין הלוחם מ"צוק איתן" לבין הרופא שהציל את מאור עיניו

באירוע שהתקיים במלון הילטון ת"א נאספו 7.5 מיליון ₪ למען פיתוח תחום רפואת הלב במרכז רפואי רבין, הכולל את המערך לקרדיולוגיה בניהולו של פרופ' רן קורנובסקי 

והמערך לניתוחי לב וחזה בניהולו של פרופ' דן ערבות.

במסגרת הערב המיוחד הוענק לידידי בית החולים ורדה ובעז דותן אות "יקירי מרכז רפואי רבין" על פועלם הרב והמתמשך למען קידומו של ביה"ח בעשור האחרון ועל תרומתם 

הרבה לפיתוח טכנולוגי ולקידום מצוינות רפואית במרכז רפואי רבין. פנחס )פיני( כהן, יו"ר הועד המנהל של עמותת ידידי מרכז רפואי רבין וד"ר ערן הלפרן, מנהל מרכז רפואי 

רבין, העניקו לזוג דותן פסל תרומת האמן מנשה קדישמן ז"ל. אחד משיאי הערב היה הרגע בו עלה לבמה המוסיקאי שלומי שבן שאירח את אסתר רדא ושלמה גרוניך.

פורום עמיתי בילינסון ערך ערב שהוקדש לבית חולים לנשים, בביתם 

ג'ייקובסון בכפר שמריהו.  ידידי העמותה, לובה ושמעון  של 

פיתוח  לטובת  זה  בערב  גויסו  אלף ₪   650

ארנון  פרופ'  של  בניהולו  לנשים,  בי"ח 

ויז'ניצר.

בערב התקיימה תצוגת אופנה של בתי 

ויניב פרסי.  ו"סיליז"   "AMOR" האופנה 

את התצוגה הובילו בהתנדבות דוגמניות 

פרבר  גלית  ביניהן:  יופי  ומלכות 

איבונה  רייך,  יעל  שרצקי, 

קרוגליאק, ילנה ראלף, חני 

פרי ועוד רבות. השף אביב 

ניצח בהתנדבות על  משה 

ארוחת הערב ותא"ל במיל' 

אודי דקל, מ"מ ראש מכון 

לאומי,  לביטחון  המחקר 

על  הנוכחים  את  עדכן 

הביטחוני  במרחב  הצפוי 

בשנה הקרובה. 

עמותת הידידים בישראל 

באירוע שהתקיים במוזיאון ארץ ישראל נאספו 750,000 ₪ אשר יוקדשו לסיוע 

ברכישת ציוד רפואי מציל חיים ולשיפוץ המערך להשתלות איברים, לרווחתם 

של המטופלים. למעלה מ 70% מכלל השתלות האיברים מבוצעים במחלקת 

השתלות בניהולו של פרופ' איתן מור. באירוע נכחו 550 תורמים, חברי פורום 

העמיתים וידידי מחלקת ההשתלות. בחלק האמנותי של הערב: שלום חנוך 

ומשה לוי, אדיר מילר ומיכל אנסקי, שהופיעו בהתנדבות.

עמותת הידידים של מרכז רפואי רבין גייסה 7.5 מיליון ₪ לטובת פיתוח מערך הלב

תצוגת אופנה ייחודית למען 
בי"ח לנשים

פורום עמיתי בילינסון - למען עיניים

באירוע שהתקיים במלון הילטון בת"א גויסו כספים לטובת פיתוח מערך העיניים במרכז רפואי רבין בראשותו של 

פרופ' דב ויינברגר. האירוע כלל מפגש מרגש בין פרופ' וינברגר וצוות מערך העיניים בבילינסון לבין הקצין סגן 

גון סוסנה, שנפצע בעינו במהלך מבצע "צוק איתן" והובהל לבי"ח בילינסון, שם הצליחו הרופאים, בניתוח 

מורכב, בניצוחו של פרופ' ויינברגר, להשיב לסוסנה את מאור עיניו.

עמותת הידידים של מרכז רפואי רבין גייסה
750 אלף ₪ לטובת פיתוח מערך השתלות איברים
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www.rmcfriends.com :לתרומה ולמידע היכנסו לאתר החדש של עמותת הידידים

גם השנה נערך ערב הגאלה השנתי של עמותת ידידי מרכז 

המפואר  צ'פריאני  באולם   )AFRMC( בארה"ב  רבין  רפואי 

שבמנהטן.

אנשי  וביניהם  באירוע  נכחו  הרפואי  המרכז  ידידי   600 מעל 

עסקים מובילים מניו יורק ומהחוף המזרחי ואנשי ציבור בולטים, 

אשר נהנו מערב יוקרתי ומרשים. ד"ר ערן הלפרן, מנהל מרכז 

רפואי רבין, אשר נכח באירוע, הזמין את כל הרופאים הנמצאים 

בהשתלמות בניו יורק ובאזור ליהנות מהערב. 

עמותת הידידים בחו"ל 

הליגה  ממשחקי  אחד  התקיים  האחרון  הקיץ  במהלך 

של קבוצת הפוטבול האהודה ביותר בארה"ב, הניו יורק 

יאנקיס. נשיא המועדון שהוא תומך של מרכז רפואי רבין 

וחבר בהנהלת עמותת הידידים בניו יורק הזמין למשחק 

)עיניים(,  גל-אור  אורלי  ד"ר  )בתמונה(  הרופאים  את 

ד"ר אריאל פרקש )ניתוחי לב-חזה( וד"ר יפעת שניר 

)גסטרואנטרולוגיה( אשר שהו בעיר במסגרת השתלמות. 

הכבוד  בתא  המתארחים  בפני  ציינו  הזדמנות  באותה 

ע.  לוחם הימ"מ המהולל  זכה  לו  את הטיפול המעולה 

ג'קסון  סטיב  ומד"ר  בכלל  לנוירוכירורגיה  מהמחלקה 

שניתח אותו במיוחד.

פוטבול למען מרכז רפואי רבין  

ד"ר  של  בראשותו  מביה"ח  רופאים  של  משלחת 

עם  יחד  הרפואי,  המרכז  מנהל  סגן  תדמור,  בעז 

נמרץ  לטיפול  מנהל המחלקה  זינגר,  פייר  פרופ' 

במחלקה  בכיר  רופא  דוד,  בן  איתי  וד"ר  כללי 

המרכז  הנהלת  עם  נפגשו  כללי  נמרץ  לטיפול 

ועם  טקסס  בדאלאס   UT Southwestern הרפואי 

אנשי הטראומה בבית החולים, ודנו בתכנית לשיתוף 

פעולה קליני ומחקרי בין שני בתי החולים.

סמינר טראומה בדאלאס

אירוע הגאלה השלישי למען ישראל ומרכז רפואי 

נכחו  באירוע  טקסס.  בדאלאס,  התקיים  רבין 

2000 תומכים והכנסותיו הוקדשו למרכז רפואי 

רבין. יוזמי האירוע והרוח החיה מאחוריו הם ידידי 

ביה"ח, ברוריה ודודי וייסמן, אשר נכחו באירוע.

אירוע גאלה של הקהילה 
האוונגליסטית בטקסס בניו יורק קיימה עמותת הידידים של מרכז 

רפואי רבין בארה"ב מספר אירועים: המרוץ 

השנתי ברחובות ניו יורק המוקדש לטיפול 

ואירוע  גדול  גולף  אירוע  השד,  בסרטן 

חברתי מרשים ביותר בנוכחות אנשי הנדל"ן 

המובילים מניו יורק. מאות אנשים השתתפו 

באירועים השונים אשר במסגרתם נאספו 

תרומות למען בית החולים.

אירועים בניו יורק

אירוע גאלה בניו יורק

הזמנה לארוע הגאלה החגיגי שיתקיים השנה בנוכחותו של 
הנרי קיסינג'ר לציון יובל לפעילות העמותה בארה"ב 

מימין: ד"ר ערן הלפרן, ד"ר אירית בן אהרון )אונקולוגיה(, סטיבן 
סיגל, ד"ר ערן שדות )כירורגיה כללית(, ד"ר אופיר וולך )המטולוגיה( 

וד"ר אבירם מזרחי )אף, אוזן, גרון(
מימין: ד"ר ערן הלפרן, ורדה ובעז דותן ופיני כהן

מימין: ד"ר ערן הלפרן, נורית ואבי פרחי, פיני כהן ופרופ' איתן מור

מימין: שלומי שבן ושלמה גרוניך

לובה ג'ייקובסון והשף אביב משה

ירון כהן, נשיא עמותת הידידים )שני מימין(, פיטר ריגוארדי, יו"ר עמותת 
הידידים )שני משמאל(, ד"ר ערן הלפרן, מנהל המרכז הרפואי )משמאל(, 

עם תורמים מערב הגאלה. 

פרופ' דב וינברגר 
וגון סוסנה
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כיצד מאבחנים?
על ידי ביופסיה של העור )לפעמים יש 

צורך בשתיים(, בדיקות דם ולפעמים 

גם בדיקות הדמיה.

מהו קצב ההתפשטות של הכתמים?
בדרך כלל ההתפשטות הינה בקצב איטי מאוד ויכולה להימשך שנים.

כיצד מונעים את התקדמות המחלה?
מאחר שהיא מהווה במשך תקופה ארוכה רק 

פגיעה אסתטית במקום מוצנע, יש נטייה להזניח 

את אבחונה בזמן. כמו כן, אפשר לטעות בינה 

לבין נגעי עור לא סרטניים כמו אסטמה של 

העור או פסוריאזיס. לאור פוטנציאל הסיכון 

הקיים במחלה, יש להקפיד על אבחון מוקדם 

ומהימן אצל רופא עור וקבלת טיפול מתאים. 

בשלב זה אין צורך בעירוב אונקולוג.

באיזה שלב הופכת המחלה 
לאלימה?

כאשר הנגעים הופכים לבולטים מאוד, גם אם קוטרם 

קטן )בין אפונה לשזיף( זהו סימן שהמחלה עברה 

לשלב מתקדם, ומכאן היא יכולה להתפתח במהירות 

ובאגרסיביות, ולהיות אלימה ומקצרת חיים.

מי עשוי ללקות במחלה?
לימפומה של העור נמצאת במקום 

השלישי בשכיחות כלל הלימפומות 

בישראל. שיעור הגברים הלוקים בה 

פי שניים מנשים. אין משמעות למוצא 

עדתי ולצבע עור. זו אינה תופעה משפחתית, פרט 

למקרים נדירים. מרבית החולים הם מעל גיל 50 

אך היא עשויה להופיע גם אצל ילדים. 

מכוונים זרקור
ללימפומה של העור

1
מהו סרטן הלימפומה של העור?

גידולים סרטניים בעור שמקורם בלימפוציטים – תאים לבנים 

היושבים בחלק הפנימי של העור. וזאת בניגוד לסרטן מלנומה 

של העור, שמקורו ב"צבען" )פיגמנט( התאים היוצרים את צבע 

העור ונמצאים בשכבה החיצונית של העור. לימפומת העור 

שכיחה פחות מהמלנומה והתפתחותה אינה קשורה לחשיפה 

לשמש.

מהם הסימנים ללימפומה?
הלימפומה השכיחה ביותר היא 

מיקוזיס פונגויאידס שסימניה כתמים 

אדמדמים שטוחים, או בולטים קלות, 

לעיתים עם קשקשת, לעיתים מלווים 

בגרד – באזורי הגוף המוצנעים כגון 

2החזה והבטן.
כיצד מטפלים בלימפומה של העור?
רופא העור קובע את הטיפול על פי ממצאי האבחון. 

האפשרויות הן פוטותרפיה )טיפול בקרינה אולטרא סגולית(, 

קרינה )כמו בטיפולי סרטן( ותרופות דרך הפה. הטיפולים 

השונים אינם מרפאים את המחלה, אלא מדכאים את 

7התסמינים ומשפרים את האסתטיקה ואת איכות החיים.
6

מחלה בזכוכית מגדלת

פרופ' אמי חודק, מנהלת מחלקת עור בבילינסון

למי פונים בבילינסון?
בבילינסון נמצאת המרפאה הגדולה ביותר בארץ ללימפומה של 

העור, ובה מרוכז הניסיון הרחב ביותר כולל קשרים בינלאומיים 

ושותפות במחקרים. מחלה בשלבים מתקדמים מטופלת במרפאה 

משותפת ייחודית עם ד"ר רונית גוריון, המטו-אונקולוגית ממרכז 

דוידוף שהתמחתה בנושא בניו יורק. המרפאה מצוידת באמצעי טיפול 

כמו אפשרות קרינה כלל-גופית כאשר הנגעים מפושטים ומעובים, 

או מכשיר יחיד מסוגו בארץ לביצוע מיצוי וניקוי של התאים הלבנים, 

באותם מקרים נדירים שהלימפומה פורצת לכלי הדם. אבחון מקצועי 

ובזמן, ואפשרות לתת את קשת הטיפולים המיטבית, יבטיחו שליטה 

במחלה ושימור איכות ותוחלת החיים.

ומה עושים אם המחלה חלילה הגיעה לשלב מתקדם?
רופא העור והמטואונקולוג יקבעו את הטיפולים המתאימים: תרופות, זריקות, 

כימותרפיה, קרינה וטיפולים נוספים. כ-10% מהמקרים המתגלים בארץ מגיעים 

לשלב זה.



היבוא  המורשה והבלעדי של חברת הארטווי הבינלאומי
נית  להגיע לאול  התצוגה בדר  העצמאות 10, יהוד
שעות פתיחה א‘-ה‘ 9:00-19:30, ו‘ וערבי חג 9:00-13:30

*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

נו פי  כנ ו לאתר הבית לפרטי  

w w w. c r u i s e r 7 7 0 . c o . i l

התקשר עכשיו וקבל ייעו  והדגמה חינ  בבית 

PF7X Royale 4X  דג PF7 Royale 4   דג S12X Vita X   דג לנוחות והנאה מירביתלנ יעה נוחה בעיר ובכפר
ניידות בטוחה בכפר ובעיר

S12X Vit X דג  PF7 Royale 4 דג 

דג  Royal S שחור
מושב אורטופדי יחיד!

 S12T Vita 3   בעלת 3 גלגלי  לתמרו  קלדג
S19  תקפלת ובעלת אישור הט ה לחו“ל!קלנועית דג

מ דג  Royal S אדו 
מושב כפול!

 R S ד

הנבחרת המנצחת!

 S11  קלנועית דג
קטנה וקומפקטית בעיר

ול !
הקלנועית המובילה בע

חה לעיר
בטוחה ונו

מינה
חזקה, בטוחה וא

טוחה
לניידות קלה וב

לנ יעה נוחה בשטח

ני 
  מב

מתאימה לנ יעה בתו

קטית
מתקפלת וקומפ

מבני 
לנ יעה בתו  

אמינות ובטיחות 
מעל לכל!

ניידות קלה 
ובטוחה!

יבואן בלעדי של 
 HeartWay ‘חב

העולמית!

מציגה:חברת



ד"ר רוני חן
מונה למנהל חדרי לידה בבי"ח 

לנשים בבילינסון

איריס אהרון
מונתה לאחות אחראית במכון 

לאנדוקרינולוגיה בבילינסון

ציפי דמרי
מונתה למנהלת סיעוד חטיבתית 

בשרון

אתי זרקו
מונתה לאחות אחראית טיפול 

נמרץ לב בשרון

אלקה גלנט
מונתה לאחות כללית בבילינסון

חגית הנדל
מונתה למנהלת תכנון וארגון 

ברבין

מיכל חייט
מונתה לרכזת שעת חירום 

בבילינסון 

פרופ' לינה באסל
מונתה למנהלת מכון רפאל 
רקנאטי לגנטיקה בבילינסון

יהודית דרייר
מונתה למנהלת הסיעוד במרכז 

דוידוף בבילינסון

ד"ר איתן חבר
מונה למנהל בי"ח השרון

פרופ' ברוך ברנר
מנהל מרכז דוידוף, מונה למנהל 

המחלקה והמכון האונקולוגי 
במרכז דוידוף בבילינסון

פרופ' מיכאל דרשר
מונה למנהל המחלקה לרפואה 

דחופה )מיון( בבילינסון

ליאורה הלר
מונתה לסגנית מנהלת 
אדמיניסטרטיבית בבילינסון

מוחמד חיאסקיה
מונה לאח אחראי במכון 

לנפרולוגיה בשרון

ארז לוי
מונה למשנה למנהל ומנהל 

אדמיניסטרטיבי במרכז רפואי רבין

ריקי זטלנד
מונתה למנהלת הסיעוד ברבין
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מינויים ברבין - בתי החולים בילינסון והשרון:



ד"ר איליה צ'ורני
מונה למנהל מחלקת הרדמה 

בשרון

גלי שבתאי תבור
מונתה למנהלת אדמיניסטרטיבית 

במערך האמבולטורי בבילינסון

ד"ר ערן רוטמן
מונה לסגן מנהל
מרכז רפואי רבין

*המינויים מופיעים לפי סדר האלף בית

ילנה קומשוביץ
מונתה לאחות אחראית מלר"ד 

בשרון

ויולן קרסק
מונתה לאחות אחראית מחלקת 
יולדות ד' בבי"ח לנשים בבילינסון

אורנה פלד
מונתה לאחות אחראית חדר 
לידה בבי"ח לנשים בבילינסון 

מינויים ברבין - בתי החולים בילינסון והשרון:

מינויים באיגוד מקצועי:
ד"ר זאזא יעקובשוילי, מנהל שירות קרדיולוגיה-דחופה ומנהל 

מרפאת קרדיו-אונקולוגיה במערך לקרדיולוגיה בבילינסון, מונה ליו"ר 
החוג לטיפול נמרץ לב באיגוד הישראלי לקרדיולוגיה

פרופ' רן קורנובסקי, מנהל המערך לקרדיולוגיה ברבין, נבחר לנשיא 
האיגוד הישראלי לקרדיולוגיה

ד"ר ירון שפירא, מנהל שירות אקו לב תוך ושטי במערך 
לקרדיולוגיה בבילינסון, מונה ליו"ר החוג לאקוקרדיוגרפיה באיגוד 

הישראלי לקרדיולוגיה

פרופ' דן געתון, רופא בכיר במערך העיניים 
בבבילינסון ומנהל מכון הגלאוקומה של הכללית 

במחוז תל אביב, מונה לראש החוג לעיניים 
בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב 

פרופ' טומס שפיצר, מנהל היחידה לכירורגיה 
משחזרת ראש צוואר במערך א.א.ג בבילינסון, 

מונה לראש החוג לא.א.ג וכירורגית ראש צוואר 
בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב

פרופ' נחמה לינדר, מנהלת מחלקת יילודים בבי"ח 
לנשים בבילינסון, מונתה לפרופסור מן המניין בחוג 
לפדיאטריה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל 

אביב

פרופ' ג'ק בניאל, מנהל המערך לאורולוגיה ברבין, 
מונה לפרופסור מן המניין קליני בחוג לכירורגיה 

בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב

פרופ' רות ג'לדטי, אחראית על השירות לטיפול 
בהפרעות תנועה במחלקה לנוירולוגיה בבילינסון, 

מונתה לפרופסור חבר בחוג לנוירולוגיה בפקולטה 
לרפואה באוניברסיטת תל אביב

פרופ' יאיר מולד, מנהל היחידה לראומטולוגיה 
בבילינסון, מונה לפרופסור חבר בחוג לרפואה 

פנימית בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב

פרופ' קרלוס בן בסט, רופא בכיר במכון 
לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בבילינסון, מונה לפרופסור 

חבר קליני בחוג לרפואה פנימית בפקולטה 
לרפואה באוניברסיטת תל אביב

פרופ' רם דיקמן, סגן מנהל המערך 
לגסטרואנטרולוגיה ברבין, מונה לפרופסור חבר 
קליני בחוג לרפואה פנימית בפקולטה לרפואה 

באוניברסיטת תל אביב

פרופ' עופר יוספוביץ, מנהל השירות לאורולוגיה 
אונקולוגית במערך לאורולוגיה בבילינסון, מונה 

לפרופסור חבר קליני בחוג לכירורגיה בפקולטה 
לרפואה באוניברסיטת תל אביב

פרופ' דוד מרגל, רופא בכיר באורולוגיה 
ובאונקולוגיה בבילינסון, מונה לפרופסור חבר קליני 
בחוג לכירורגיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת 

תל אביב

פרופ' אורן פרוכטר, מנהל השירות לברונכולוגיה 
במכון למחלות ריאה בבילינסון, מונה לפרופסור 

חבר קליני בחוג לרפואה פנימית בפקולטה 
לרפואה באוניברסיטת תל אביב

פרופ' יונה קוסאשווילי, רופא בכיר במחלקה 
האורתופדית בבילינסון, מונה לפרופסור חבר קליני 

בחוג לכירורגיה אורתופדית בפקולטה לרפואה 
באוניברסיטת תל אביב

מינויים אקדמיים:

ד"ר אמיר שלומאי
מונה למנהל מחלקה פנימית ד' 

בבילינסון

ד"ר גליה ספקטר
מונתה למנהלת היחידה לקרישת 
הדם במערך להמטולוגיה והמטו-

אונקולוגיה בבילינסון

יפה מקסימוב
מונתה לאחות אחראית במחלקה 

לאורתופדיה בשרון

אולגה מלצר
מונתה לאחות אחראית במרפאות 

חוץ בשרון

16 סניפים בפריסה ארצית

אבידור, הרשת הגדולה והמקצועית בתחום המדרסים,
האביזרים האורתופדיים ונעלי הנוחות בישראל.

• נעליים ממותגי הנוחות המובילים בעולם  • מדרסים בהתאמה אישית • שיטות מדידה בלעדיות
• צוות מומחים מקצועי, מנוסה וקשוב שישמח לתת לך שירות
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גדל בראשון לציון, ולמד רפואה 

בטכניון במסגרת העתודה האקדמית. 

לאחר שירות צבאי כרופא בסיירת 

צנחנים וכרופא לוחם בשייטת 13, פנה 

להתמחות ברפואת ילדים ב"שניידר". 

בהמשך נסע לחצי שנת התנדבות 

כרופא בווייטנאם. בחזרתו התמחה 

ברפואה פנימית וברפואת ריאות 

בבילינסון, והתמחות מלאה באונקולוגיה 

במרכז דוידוף לסרטן. במסגרת קרן 

דוידוף, ביצע תת התמחות בסרטן 

הריאה ובמחקר תרגומי במרכז הרפואי 

של אוניברסיטת קולורדו בדנבר, ארה"ב. 

מאז חזרתו לארץ מוביל את תחום 

האבחון המוקדם של סרטן הריאה 

מטעם ארגון סרטן הריאה העולמי 

ועוסק בפעילות קלינית ענפה ובמחקר 

בסיסי וקליני בתחום זה.

תחומי עניין נוספים?

תיאורטית יש, אבל תכלס, 

למי יש זמן? ספורט – 

כמובן, אבל ספורט הוא 

חלק מהחיים. 

עבודה קלינית או מחקר?

מובן שגם וגם. השילוב הזה הוא הפריה 

הדדית ההופכת את העשייה הקלינית 

לאתגרית ואת המחקר לרלוונטי. זוהי זכות 

גדולה להיות מסוגל לשלב בין תחומים אלו 

פה בבית חולים בילינסון. 

סרטן ריאה – רק למעשנים?

כרבע ממקרי סרטן הריאה 

אינם מיוחסים לעישון. איתור 

מחולל המחלה, מאפשר טיפולים 

נקודתיים בעלי יעילות טיפולית 

גבוהה ורעילות נמוכה. 

רפואה – תמליץ לילדיך?

בוודאי. גם מקצוע נהדר וגם 

שליחות נהדרת. הגשמתו 

של חלום ילדות ישן. 

איפה התעצבה דמותך כרופא?

במהלך הלימודים בטכניון עבדתי כאח 

בחדר המיון רמב"ם. וכ"אח תורן" בקיבוץ 

יגור במשך 4 שנים. השירות כרופא צבאי 

הפועל רחוק מעבר לקווי האויב בצוות 

לוחמים מצומצם חיזק אצלי את תחושת 

האחריות והתובנה שרופא הוא דמות מעבר 

להיותו מקצוען בתחומו הצר.

אמריקה או ישראל?

תקופת ההשתלמות בארה"ב היתה ייחודית וחשובה עבורי. הגעתי לרמה 

המקצועית הגבוהה ביותר כרופא בתחומי, והשתלבתי בגופים בולטים 

בעלי השפעה גלובלית למדתי שקל יותר להיות רופא בארצות הברית. 

העומס על הרופא בישראל הוא גדול מנשוא עם זאת, החזרה לישראל 

היתה מובנת מאליה. ישראל היא המקום אליו אני ומשפחתי שייכים. 

המחויבות שלי היא להעמיד את הידע והניסיון שלי לבני ארצי. כרופא, 

אני מרגיש שהחיבור האנושי הוא המניע העיקרי לעשייה חשובה זו, 

וחיבור זה מתאפשר וטבעי בסביבה בה גדלת. 

איך אתה מתמודד עם הבשורה הקשה?

מוזר, אבל לחלק לא מבוטל של החולים 

דווקא יש תחושת הקלה כשהם מתוודעים 

לאבחנה המלאה של המחלה. בפרט 

לאחר המתח הגדול בין ביצוע הבדיקה 

לקבלת התשובה. שיתוף מלא, ובניית 

תכנית במבט קדימה מחזירים את הבטחון 

ואת תחושת השליטה. למדתי ששקיפות 

טוטאלית ותכנון משותף הופכים את 

הקשה לפחות קשה  ומסיטים את 

העיסוק לאותם הדברים שעליהם עדיין יש 

לנו השפעה. 

עשייה משמעותית מבחינתך היא

היכולת להשפיע ולשנות מהלך של מחלה, 

החל ברמת המטופל היושב מולי ועד 

לעיצוב סטנדרט טיפולי חדש תוך יישום 

טכנולוגיות חדישות ברמה גלובלית. עשייה 

משמעותית היא לגעת בלב העניין ולהיות 

מסוגל לשלב רפואה מתקדמת ואנושיות 

פשוטה. עשייה משמעותית היא לעזור היכן 

שאפשר, ולמצוא את ה"היכן" כאשר כביכול 

"אי אפשר".

פרופ' ניר פלד, מנהל המרפאה לגידולי בית החזה במרכז דוידוף בבילינסון, נשוי + 3

נעים להכיר
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חברת נועם מתמחה במתן 
פתרונות למצבים בהם נדרש

כח עזר רפואי סיעודי

אושפזת לניתוח? יש לך ביטוח משלים?
בנועם נדאג לאחות פרטית להשגחה אישית 

במהלך האשפוז וקופת החולים תשלם.

(כנגד חשבונית מקור)

נועם עובדת עם כל קופות החולים:

צוות מקצועי בתחום הסיעוד הרפואי עומד לרשותכם

1-700-500-559www.noampersonal.com

1. השגחה וטיפול בבית החולים ע“י אחים ואחיות 

    מטפלים ומטפלות ישראלים

2. סיעוד ביתי צמוד

3. ביקור אחות לטיפול
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