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עושים רפואה

ל

ללא צלקות מיותרותל
כריתת ליפומה ללא חתך ארוך ועם שיעור חזרה אפסי

ללא שטפי דם
ליחידת הלייזר בשרון, בניהולו של ד�ר משה לפידות ממחלקת עור במרכז הרפואי, 
יצאו מוניטין בעיקר בשל הטיפולים המתקדמים שמתבצעים בה בכתמי לידה 
ובמומים וסקולריים שונים )כמו המנגיומות ומלפורמציות קפילריות וורידיות(. 
אל היחידה מגיעים מטופלים, ילדים ומבוגרים, מכל קצות הארץ. אחת מתופעות 
הלוואי של מכשירי לייזר מדור ישן היא שטפי דם באזור הטיפול. כאשר מדובר 
באזורים חשופים כמו פנים, תופעה זו היא בעייתית במיוחד. בימים אלה נרכש 
עבור היחידה )בתרומה משותפת של תורם בעילום שם ושל בנק הפועלים( 
מכשיר לייזר הבזקי המאפשר טיפול בנגעים רחבים יותר בזמן קצר יותר, 
וכן טיפול בכלי דם גדולים יותר - וזאת תוך אפשרות לטיפול ללא שטפי 
דם או קיצור משמעותי של משכם. בנוסף, מצויד המכשיר במערכת קירור 

דינמית בה מתבצעת פעולת קירור של העור, בסינכרון עם פעולת הלייזר, והתוצאה 
היא הפחתה בכאב ושמירה על שלמות העור החיצון. המכשיר החדש נותן, אם כך, 
תוצאות טובות יותר בטיפול בכתמי לידה ובנגעים אחרים, וזאת בזמן קצר יחסית 

ובמינימום תופעות לוואי. 

ללא צלקות מיותרות
אחד מתוך מאה יסבול מ�ליפומה� )מלטינית: גידול- Oma, שומן- Lipo( במהלך חייו.

גידול שפיר זה, הבנוי מתאי שומן בוגרים, ונמצא לרוב תחת העור, יכול להופיע בכל גיל, אך שכיח יותר באוכלוסייה 
הבוגרת )גיל 60-40( ויכול להופיע בשני המינים באופן שווה. רובן של הליפומות אינן תסמיניות וניתנות לאבחון 
בבדיקה גופנית פשוטה. מדובר במסה שאינה כואבת, עגולה, ניידת ורכה למגע. העור מעל נראה תקין ונורמלי. 

לעיתים יכול הגידול לחדור לתוך השריר הנמצא מתחת לרקמת השומן. 

הליפומה כגוש בודד שכיחה יותר, אך יש גם מקרים של ליפומטוזיס )ליפומות מרובות( והם מהווים פגם אסתטי 
ניכר ואף קשורים לתסמונות תורשתיות נדירות. 

הליפומה אינה ממאירה ברוב המקרים, אך יכולה להופיע בנגעים כמו ליפוסרקומה, שהנו גידול ממאיר בעל 
מאפיינים קליניים הדומים לזו של הליפומה השפירה, אך בעל קצב גדילה מהיר יותר. 

הטיפול בליפומות כולל לרוב כריתה כירורגית והוצאה שלמה של הגוש. במקרים של גושים גדולים, מבוצעת 
הכריתה תחת הרדמה כללית עם חתך ארוך, העלול להשאיר צלקת ארוכה ולא אסתטית. כדי למנוע זאת, 
קיימות שיטות נוספות הכוללות הזרקת סטרואידים ושאיבת שומן, אך הן הוכחו כפחות יעילות, בעיקר בשל 
הישארות חלק מהגוש במקום )המאפשר גדילה מחדש( וחוסר יכולת להוציא מספיק חומר לבדיקה פתולוגית 

לשלילת ממאירות.

במחלקה לכירורגיה פלסטית בבילינסון מיישמים שיטה חדשה לטיפול בליפומות. מטופלים המופנים 
למרפאה באבחנה קלינית של ליפומה, עוברים תחילה בדיקת אולטרסאונד לבירור מיקום וסוג. בנוסף, 
בעיקר במקרים בהם מדובר בגושים גדולים, מבצעים דיקור אבחנתי של הגוש. בבדיקה זו מוחדרת מחט 
אשר אוספת תאים מתוך הגוש. תאים אלה נבדקים ע�י ציטולוג אשר מאבחן את סוג הגידול. בשלב זה 

מטופלים המעוניינים בהסרת הנגע, מופנים לניתוח.

רוב הניתוחים מבוצעים בהרדמה מקומית, בטכניקה חדישה הכוללת הזרקת נוזלים המכילים חומר 
מאלחש ישירות לתוך הגוש ובכמות גדולה. ד�ר רון עזריה, רופא בכיר במחלקה לכירורגיה פלסטית: �בטכניקת ההזרקה 
החדישה הנוזל �מגדיל� את הגוש ומבליט אותו מעל פני העור ומבדיל אותו משאר הרקמות ה�בריאות� מסביבו, כך שצורת הגוש ומיקומו 
יהיו ברורים יותר. בשלב השני של הסרת הגידול אנו מבצעים חתך ברוחב אצבע )2-3 ס�מ( דרכו מוכנס מכשיר אשר מנתק הידבקויות 

מהסביבה. בשלב הסופי �שולים� את הגוש בשלמותו דרך החריץ הקטן. הגוש כולו נשלח לבדיקה פתולוגית והחתך נתפר�.

עד היום התבצעו בבילינסון למעלה מ-30 ניתוחים מעין אלו. רוב המטופלים דיווחו על כאב קל בלבד בעיקר בזמן ההזרקה, כולל במקרים 
בהם הליפומות היו גדולות או עמוקות. עד עתה לא היו סיבוכים לאחר הניתוח ולא נמצאו חזרות של גושים אלו. הצלקות כולן נרפאו 

בצורה טובה עם אורך צלקת של 3-1 ס�מ בממוצע. זמן אשפוז לאחר כריתת גושים גדולים היה קצר )2-1 ימים(. 

ללא שטפי דם
מכשיר לייזר חדשני בשרון לטיפול בנגעי עור
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כ-500 כריתות אונת ריאה, לרוב בחולי סרטן ריאה, מתבצעות בישראל מדי שנה. 
בבילינסון מתבצעת כיום כריתה של אונת ריאה בשיטה חדשנית המהווה בשורה 
עבור רבים מהחולים. ד�ר מילטון סאוטה, מנהל מחלקת ניתוחי ריאות במערך 
ניתוחי חזה ולב, וד�ר יעל רפאלי, מנתחת בכירה במחלקה, השתלמו בשיטה זו 
בארה�ב. השיטה מבוססת על שימוש בווידאו )video assisted lobectomy(. בטכניקה 
זו, מוחדרת לאזור בית החזה מצלמה זעירה דרך פתח קטן של 1 ס�מ וחלל בית 

בשורה לחולי סרטן ריאות
בשורה לחולי סרטן ריאות

 Video-Assisted Lobectomy :בבילינסון: כריתת ריאה בשיטה חדשנית 
פחות כאבים, חזרה מהירה לתפקוד, טראומה ניתוחית פחותה וצלקת קטנה מאוד 

שתי ציפורים בבדיקה אחת 

החזה נסרק מבפנים. כריתת האונה וסילוקה מתבצעים דרך חתך של 6-5 ס�מ תוך 
הסתמכות על מסך הווידאו המנחה את המנתח בביצוע הכריתה )בשיטה המסורתית 

אורך החתך המקובל הוא כ-20 ס�מ(. 

לבד מהצלקת הקטנה, יש לשיטה יתרונות רבים נוספים: הפחתה משמעותית בכאבים 
שלאחר הניתוח, טראומה ניתוחית פחותה וכמובן שיקום קצר יותר וחזרה מהירה 

יותר לתפקוד.

אחד הסיכונים בהשתלת כליה הוא הימצאות נוגדנים בדמו של המושתל שיגרמו ש
לתגובה חיסונית חריפה ביותר כנגד השתל, תופעה המוכרת כ�דחיית שתל�. הבעיה 
נפוצה בעיקר בקרב המועמדים להשתלה חוזרת. עד כה לא היה לרופאים כלי אמין 
הנותן תמונה מפורטת של הנוגדנים בגופו של המועמד, אולם טכנולוגיה חדשה 
מבוססת לייזר הנמצאת ברשות המעבדה לסיווג רקמות מאפשרת למדוד בדיוק רב 

את רמת הנוגדנים, לקבוע את זהותם ולאפיין אותם במדויק.

על בסיס תמונת הנוגדנים אצל המועמד להשתלה, ניתן �לתפור� תורם בהתאמה 
טובה יותר, ולהגדיל את סיכויי הצלחת ההשתלה באופן משמעותי. 

שידוך הולם
מכשיר חדש במעבדה לסיווג רקמות מאפשר התאמה טובה 

יותר בין מושתל לתורם

 צפיפות עצם ורנטגן עמוד שדרה - בבדיקה משולבת

שידוך הולם

שתי ציפורים בבדיקה אחת 

במכון לאנדוקרינולוגיה בבילינסון החלו בהפעלת טכנולוגיה חדישה, לראשונה 
בישראל, המאפשרת ביצוע בדיקת צפיפות עצם וצילום רנטגן של עמוד השדרה 
 Lunar Prodigy ,בבדיקה אחת בלבד. עד כה בוצעו הבדיקות בנפרד. במכשיר החדש
Advance מבצעים בדיקה אחת משולבת הנמשכת כ-10 דקות ומצמצמים בכך את 

החשיפה לקרינה. 

מדוע בכלל קיים צורך בשתי הבדיקות יחד? מסביר ד�ר אילן שמעון, מנהל 
המכון לאנדוקריניולוגיה בבילינסון: �במצב של שבר בחוליות עמוד השדרה, הנובע 
מאוסטאופורוזיס, שמפעיל לחץ על החוליות, אנחנו עשויים לקבל תוצאה של צפיפות 
עצם כביכול תקינה. לכן, במקרים מסוימים צריך צילום רנטגן של עמוד השדרה 
שבאמצעותו נדע האם תוצאות הבדיקה אכן מושפעות משברים שקיימים בעמוד 

השדרה ולטפל בהתאם�. 

במכון לאנדוקרינולוגיה בבילינסון עורכים מעל ל-800 בדיקות צפיפות עצם בחודש, 
בעיקר לנשים, כאשר מחציתן מעל גיל 65. עד היום, במצב בו התקבלו תוצאות תקינות 
למרות חשד ברור לאוסטאופורוזיס, התבקשה האישה לבצע גם צילום רנטגן כדי 
לבדוק האם אכן קיים שבר המסביר את התוצאות התקינות. הבדיקה המשולבת 
תחסוך מנשים רבות את ה�טרטור� הכרוך בביצוע צילום רנטגן בנפרד ותפחית באופן 

משמעותי את חשיפתן לקרינה. 
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פ
ונדיר  מורכב  ניתוח   - נוספות  בעיות  ואין-ספור  קשה  צווארי  עיוות  סגור,  בפה  שנים   13 לאחר 
החיים באיכות  דרמטי  ושיפור  ולעיסה  אכילה  בחוויית  התנסות  פה,  פתיחת  לחולה  מאפשר 

בשורה לחולי סרטן ריאות

ניתוח מורכב ונדיר ליישור עמוד השדרה הצווארי ובנייה מורכבת של מערכת 
הלעיסה, אשר התבצע בבילינסון, יספק לחולה בן ה-35 איכות חיים אחרת.

החולה סובל ממחלות פרקים קשות )דלקת פרקים משנית לספחת בעור שעירבה 
את האגן ועמוד השדרה בצורה קשה( אשר גרמו לקשחת חולה )חיבור חולני( 
של מפרקי הלסתות ושל מפרקי עמוד השדרה, בעקבותיה התפתח אצלו עיוות 

צווארי קשה ביותר.

במשך 13 שנים ישב החולה בכיסא גלגלים, ראשו מוטה מטה ו�נעול� מול 
החזה, כשהוא אינו מסוגל לפתוח את פיו. במהלך השנים בלע את המזון 
באמצעות קשית שהוחדרה לקצה הפנימי של פיו. על שיניו הסגורות התפתחה 

שכבת אבן עבה.

בשנתיים האחרונות שופר מצבו המוטורי באמצעות טיפול במרפאה הראומטולוגית 
בבילינסון בניהולו של ד�ר יאיר מולד. 

הניתוח ליישור עמוד השדרה הצווארי ופתיחת הפה, שיתוף פעולה בין המחלקה 
לאורתופדיה למחלקה לכירורגיית פה ולסת, תוכנן במשך ארבעה חודשים, והוא 

דרש היערכות יוצאת דופן וביצוע מהלכים פורצי דרך.

הניתוח תוכנן כבעל שני שלבים: שלב אורתופדי של שבירה מבוקרת של עמוד 
השדרה הצווארי וחיבורו מחדש בעמדה שתאפשר מיקום תקין של הגולגולת 
ביחס לצוואר. בשלב זה היתה אמורה להיכנס לתמונה כירורגיית הפה ולסת 

לצורך הפרדת הלסתות והשתלת מפרקים מלאכותיים. 

הניתוח הציב בפני המנתחים אתגרים רבים, מכל היבט אפשרי.

רגישותם של אזורי הפעולה - סמוך למוח, לעורק התרדמה ולעצב הפנים. 
נעילת הלסתות וחוסר היכולת לפתיחת הפה, יצרו קושי בהנשמה 
וסכנה של חסימת דרכי אוויר, מצב שחייב שימוש בטכניקות הנשמה 

והרדמה מיוחדות.

הרופאים גם לא יכלו לחזות מראש את תפקודם של השרירים באזור 
הפנים, שהתנוונו בשל חוסר שימוש.

 ההשכבה לניתוח לבדה נמשכה כשעה עד שנמצא המנח המתאים לניתוח.
בשל העובדה שהחולה לא פתח את פיו, היה צורך, לפני הניתוח, 
בהכנת הדמיות מיוחדות כולל גולגולת מאקריל. כמו כן, הוסרה 
משיניו שכבת אבנית בעובי של חצי סנטימטר. שבירת עמוד השידרה 
עשויה היתה לגרום לפגיעה בחוט השדרה ולשיתוק מיידי וקבוע של 

הגפיים התחתונות. 

ד�ר ניסים אוחנה, מנהל יחידת עמוד שדרה, אשר הוביל את השלב 
הראשון, האורתופדי, של הניתוח, מפרט חלק מהקשיים: 

�כל הניתוח בוצע כאשר החולה מחובר למערכת ניטור נוירולוגי 
שמטרתה הייתה להתריע בפנינו במידה והיה מתפתח נזק כלשהו 
לחוט השדרה במהלך הניתוח. השלב הקריטי בניתוח היה שלב 
השבירה המבוקרת של עמוד השדרה. חששנו כי במהלכו תתרחש 
תזוזת החלקים השבורים ויצירת לחץ על חוט השדרה. לשמחתנו, 
עמדנו באתגר והצלחנו ליישר את עמוד השדרה של החולה בכל 
המישורים הרצויים ללא כל פגיעה בחוט השדרה והחולה התעורר 
כאשר ראשו ישר, יציב והוא מסוגל להניע את כל ארבעת גפיו�.

פתח של תקווה
בתום חלק זה של הניתוח התגלה כי בשל המעבר מכיפוף ליישור נוצרו בשולי פצע 
 הניתוח, קפלי עור גדולים שהקשו על סגירתו בצורה תקינה. ולכן הוכנסה לתמונה 
 ד�ר שרית כהן מהמחלקה לכירורגיה פלסטית, אשר תיקנה את הפגם המשמעותי.
פרופ� שלמה קלדרון שהוביל את החלק השני של הניתוח: �במהלך הניתוח הוצאנו 
 את העצמות מאזור המפרק והשתלנו במקומן מפרק מרקמה אחרת מגופו של
החולה שמפריד בין העצמות באזור שישמש כמפרק. כך יצרנו תנועת פתיחת פה של 

ציר אנכי�. 

בניתוח השתתפו כ-30 אנשי צוות רפואי ביניהם שלושה מרדימים - ד�ר ליאוניד 
אידלמן מנהל המחלקה וסגניתו ד�ר לזלי פאול-קסלין. מומחה א.א.ג- פרופ� קרול 
סגל. אורתופד נוסף, ד�ר דימטרי שייניס, ועוד ארבעה מומחים בכירורגיית פה ולסת 

ממחלקתו של פרופ� קלדרון. 

למנותח צפויה תקופת שיקום ארוכה של מערכת הלעיסה, במהלכה פיזיותרפיסט 
מתרגל עמו פתיחת פה והפעלת שרירי פנים ששנים רבות לא תפקדו. 

עקב התנוונות חלק מהשרירים באזור הפה, פתיחת הפה היא בטווח של כ-3 ס�מ, 
ומאפשרת לאכול כל מזון מוצק וכן גישה לטיפולים דנטליים הכרחיים. 

פתח של תקווה

מימין פרופ� שלמה קלדרון וסגנו ד�ר יקיר ענבי
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כנסים

נחירה רעשנית אינה רק מטרד לשכניך 

למיטה, לחדר, ולפעמים אפילו לשכנים 

רחוקים יותר, כי אם מחלה של ממש. נחירה 

רעשנית הינה הביטוי של תסמונת דום נשימה בשינה 

המתבטאת בנחירות רמות, הפסקות נשימה בשינה, עייפות קשה ביום ושינה טרודה 

ולא מרעננת. הסובלים מתסמונת זו הם לרוב גברים מעל גיל 40 ובפרט אלו הסובלים 

מעודף משקל משמעותי. עם זאת המחלה מופיעה גם בקרב נשים וגם בקרב רזים, 

ויכולה להיות קשורה להפרעה מבנית בדרכי הנשימה העליונות. מהי בעצם נחירה? 

נחירה היא התנגדות לזרימת האוויר בדרכי הנשימה העליונות, המתבטאת ברטט 

המשמיע נחירה. הפסקת נשימה מתבטאת בהפסקת רצף הנחירות הרועש ובנחרה 

רועשת המסמנת חידוש זרימת האוויר וסיום הפסקת הנשימה. הפסקת נשימה נמשכת 

למעלה מ-10 שניות ומלווה ביקיצה )מודעת או לא(, ובירידה בריווי החמצן בדם. 

תסמונת דום נשימה בשינה מתאפיינת בתדירות של 10 הפסקות נשימה בשעת שינה 

בעוד תסמונת קשה בצפיפות של מעל 40 הפסקות נשימה בשעת שינה אחת.

התסמונת מתבטאת בעייפות יומית, שינה לא מרעננת, יקיצה עם פה יבש, כאבי ראש 

וחוסר ריכוז . ד�ר ניר פלד, מומחה ברפואת ריאות ורפואת שינה במכון הריאות 

בבילינסון ומתמחה באונקולוגיה במרכז דוידוף, מסביר כי הסובלים מהתסמונת 

שינה בהפרעה
מחקר מגלה כי דמם של הסובלים מדום נשימה בשינה - צמיג יותר

מעורבים בתאונות דרכים פי חמש מאוכלוסייה רגילה. כמו כן, 
הם לוקים בשכיחות יתר )פי 9-5( ביתר לחץ דם, מחלות לב כלילית, 

באירועים מוחיים ובסוכרת. 

בכינוס האמריקאי לרפואת שינה שהתקיים השנה במינאפוליס, ארה�ב, הציג ד�ר פלד 
עבודה אשר בוצעה בהנחייתו של פרופ� מרדכי קרמר מנהל מכון הריאות בבילינסון, 
ובשיתוף ד�ר דוד שטרית, וחוקרים ממרכז רפואי תל אביב )איכילוב( - ד�ר מיכה 
קסירר, פרופ� אברהם שלמה ברלינר וד�ר אורי רוגובסקי, אשר בדקה את צמיגות 
דמם ומדדי הדלקת של 80 חולים הסובלים מתסמונת דום נשימה בשינה. העבודה 
גילתה כי דמם של הסובלים מדום נשימה בשינה צמיג יותר ומתאפיין בפעילות 
דלקתית מוגברת בהשוואה לקבוצת הביקורת - דהיינו, כדוריות הדם האדומות 
שלהם נדבקות זו לזו ביתר שאת. דביקות יתר זו יכולה להסביר בחלקה את הנטייה 

המוגברת למחלות לב וכלי דם בקרב חולים אלו. 

מחקרים אחרים שביצע ד�ר פלד בעבר הדגימו רמת �סטרס� )קטכולאמינים( 
מוגברת, יתר לחץ דם, ותחלואת יתר לבבית בשינה בקרב אלו הסובלים מתסמונת 

זו וממחלת לב איסכמית.

לתסמונת מוצעת קשת רחבה של טיפולים - ירידה במשקל, התקנים דנטליים, ניתוחי 
אף -אוזן-גרון ומסכה אפית להזרמת אוויר בשינה )CPAP(. חשוב לציין כי טיפול 

יעיל מחזיר את המדדים השונים לתחום התקין.
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כנסים

מכון הצנתורים במערך הקרדיולוגי ברבין זכה לחשיפה ולכבוד יוצאי דופן, בכך שנבחר 
להעביר שידורים חיים מחדר הצנתורים היישר לכנס הגדול והיוקרתי בעולם בתחום 

הקרדיולוגיה הפולשנית, שהתקיים לאחרונה בוושינגטון, ארה�ב.

למעלה מ-10,000 קרדיולוגים מכל העולם צפו בשידור מעל גבי מסכי ענק באולמות 
הכנס השונים. מדובר כמובן בצנתורים חדשניים ומורכבים, ועל כן נבחרו לשידור.

הצנתור הראשון, שבוצע על ידי מנהל מכון הצנתורים פרופ� רן קורנובסקי וד�ר עבד עסלי, 
 מנהל שירות הצנתורים בבילינסון,  היה של גבר בשנות ה-70 לחייו, ונעשה בו שימוש ייחודי, פרי
פיתוח ישראלי, בטכנולוגיה חדישה - Angio CT - המבוססת על הדמיה חדשנית 
ושילוב של CT לב, המספקת למצנתר תמונה טובה יותר לעבודה ומספקת גם נתונים 

נוספים על מצב העורק החסום.  

בצנתור נעשה שימוש ב�אנדבר רזולוט�, סטנט )תומכן( משחרר תרופה חדשני המונע 
באופן יעיל יותר היצרות מחודשת של העורקים, ובמקביל מונע היווצרות של קרישי 

דם )נתונים על יעילות ובטיחות סטנט זה הוצגו בכנס עצמו(. 

הצנתור השני - הרחבת היצרות מולדת בעורק הראשי  בגבר בן 36 על ידי סטנט מלופף 
בבד - הוא פעולה שנעשית במעט מאוד מרכזים בעולם. ביצעו את הצנתור ד�ר אלחנן 
ברוקהיימר, מנהל יחידת הצנתורים של מרכז שניידר לרפואת ילדים, ד�ר רפי הירש 

מנהל היחידה למומי לב במבוגרים בבילינסון ופרופ� רן קורנובסקי.

גם בצנתור השלישי הודגמה חדשנות בטכנולוגיות הדימות השונות בהן 
השתמשו המצנתרים, פרופ� קורנובסקי ופרופ� שמואל פוקס, מנהל 

שירות הצנתורים בבי�ח השרון.

פרופ� קורנובסקי: �קיבלנו תגובות מצוינות ממארגני הכנס 
ומרחבי העולם על איכות העבודה שביצענו ועל העברת 

השידור. זאת היתה חגיגה גדולה של צוותים רבים 
אשר עשו את המיטב להצלחת האירוע. החשוב 

מכל, הפעולות עצמן התבצעו ללא סיבוכים 
והחולים שטופלו חשים בטוב�.

רייטינג
טרנסאטלנטי

למעלה מ-10,000 קרדיולוגים 
משתתפי כנס הקרדיולוגיה 

הפולשנית בוושינגטון צפו 
בשידור צנתורים מבילינסון 
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כנסים

ארין ארויו, ד�ר לזלי פאול-קסלין, עידית יונאי, ד�ר יורי ברסטיז�בסקי ובני גאון
�ר ק

, ד
דלמן

אי
יד 
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ר 
ד�

ן: 
מי

מי

פ� רחל ברם, ד�ר מיה כהן ופרופ� מייק לינוור
פרו

ן: 
מי

מי

בכנס �ואז התחילו כאבי התופת�, בנושא כאבים לאחר ניתוחים ופעולות 
חודרניות, שנערך ביוזמת מחלקת ההרדמה בבילינסון, סיפר איש העסקים בני 

גאון על חוויית ההתמודדות האישית שלו עם כאבים לאחר ניתוח. הוא קרא 
לבתי החולים לשים דגש רב יותר בנושא הכאב, ממנו סובלים המטופלים.

הרצו בכנס: ד�ר ליאוניד אידלמן, מנהל מחלקת הרדמה בבילינסון בנושא 
�כאב - האמנם בלתי נסבל?!�; ד�ר לזלי פאול-קסלין, מנהלת יחידת ההתאוששות, 

ועידית יונאי, אחות אחראית חדר התאוששות, הציגו את שירות הכאב החריף בבית 
החולים, לרגל עשור להקמת השירות; ד�ר קארין ארויו, רופאה במחלקת הרדמה, דיברה 

על כאב כרוני לאחר ניתוח. ד�ר יורי ברסטיז�בסקי, רופא במחלקת הרדמה, הציג שימוש במכשיר 
אולטרסאונד להפחתת כאב - שיטה חדשה המיושמת בבילינסון.

כואב אבל פחות

בין תזונה לרפואה
הקשר בין תזונה לרפואה וההתייחסות לתזונה כחלק מהתהליך הרפואי כבר מבוסס בעולם הרפואה שנים רבות, 

ובתוך כך גם ההתייחסות הספציפית לתזונה ומחלות לב. לאור זאת התקיים בבי�ח השרון, הכנס הקרדיומטבולי הראשון 
ביוזמתם של ד�ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד�, וציונה אברהם, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה. בכנס ניתנה סדרת 

הרצאות על ידי דיאטניות מהיחידה לתזונה ודיאטה בשרון וקרדיולוגים בכירים מבתי חולים שונים בארץ - בנושא התסמונת 
הקרדיומטבולית. התסמונת הקרדיומטבולית הינה אוסף של תסמינים הקשורים לבעיות לחץ דם, עודף משקל, סוכר ובעיות 

לב, ובמהלך הכנס הוצעו דרכים רבות לאבחון ולטיפול בה. 

מאות אנשי סגל ביה�ח השתתפו בערב בנושא מניעה של סרטן צוואר הרחם שאורגן על ידי היחידה לגינקולוגיה 
 HPV אונקולוגית בבי�ח לנשים בבילינסון. ד�ר חנוך לבבי, מנהל היחידה, הרצה בנושא החיסון החדש נגד
)וירוס הפפילומה(, וסגנו ד�ר גדי סבח דיבר על מרפת צוואר הרחם בעידן החיסון. הערב נחתם באווירה 
מחויכת, בקטע �HPV, סקס וכל השאר...� שהציג ד�ר צחי בן ציון, מנהל המרפאה לתפקוד זוגי ומיני וסגן 

מנהל מרכז רפואי סורוקה.

מה חדש? חיסון

במסגרת חודש המודעות לסרטן השד קיימו המכון לאונקולוגיה והיחידה לאונקולוגיה של השד במרכז דוידוף אירוע לכל נשות בילינסון ולכל עובדי מרכז 
דוידוף, שנועד להציג היבטים שונים בתחום תחלואת נשים בסרטן השד. פתח את הערב פרופ� אהרון סולקס, מנהל המכון לאונקולוגיה, אשר נתן סקירה 
מקיפה על עבודת המכון על יחידותיו השונות והדגיש את הטיפול הרב צוותי המקובל במרכז. ד�ר שולמית ריזל, מנהלת היחידה לאונקולוגיה של השד, 
הרצתה בנושא �סרטן השד— קווים מנחים ועדכון הגישה והטיפול במחלה� ונתנה סקירה של הצוות הרב מקצועי המטפל בנשים ביחידה; ד�ר סיגל סדצקי 
ממכון גרטנר לחקר מדיניות הבריאות בשיבא דיברה על נשים ותחלואה, וסגר את הערב ד�ר חיים שפירא, מומחה בתורת המשחקים ובהוראת המדעים, 

שדיבר על ידידות, תקווה וחברות ב�הנסיך הקטן�. 

אמירה מורג, מנהלת הסיעוד במרכז דוידוף: �מטרת הערב היתה להעלות את המודעות לסרטן השד ומורכבות הטיפול במחלה 
בקרב העובדים ולהדק את הקשרים בין עובדי בית החולים לעובדי המרכז. לאור הצלחת הערב וההדים החיוביים הרבים 

שהוא עורר בין העובדים הוחלט להפוך את הפעילות למסורת�. 

נשיות, חיים וסרטן שד

השד. לסרטן  המודעות  חודש  במסגרת  בילינסון  חולים  בבית  נערך  השד  דימות  בנושא  כנס 

בכנס התארחו שני מומחים מארה�ב מהמובילים בתחום: פרופ� רחל ברם, מנהלת מרכז דימות השד בבית 
החולים האוניברסיטאי ג�ורג� וושינגטון בוושינגטון )שהיא עצמה נולדה בבי�ח בילינסון( ופרופ� מייק לינוור, 
רדיולוג ממרכז לדימות השד באלבוקרקי שבניו מכסיקו. בכנס נכחו כ-250 רופאים העוסקים בדימות השד, 

טכנאים וכירורגים מרחבי הארץ. 

הכנס אורגן על ידי שלוש רופאות מתחום דימות השד ובהן ד�ר מיה כהן, מנהלת מכון הדימות בבילינסון.

השתלמות בדימות
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ציונה 
אורבך, מנהלת היחידה לתזונה ולדיאטה במחוז דן-פ�ת, 

מימין: מריאנה 

הצוות הסיעודי בחדר הניתוח הוא חלק בלתי נפרד מכל סיפור ההשתלה, על רגעי השמחה והעצב שבו.

מערך הסיעוד בחדרי ניתוח בבילינסון בשיתוף עמותת אחיות ואחים בחדר ניתוח בישראל ערכו יום עיון בנושא השתלות, בהשתתפות אחים ואחיות 
מכל הארץ.

פרופ� איתן מור, מנהל מחלקת השתלות, דיבר על תיירות השתלות; ד�ר בנימין מדליון, מנהל היחידה להשתלות לב וריאה, הרצה בנושא תרומת ריאות 
מתורמים שעברו ניתוח בבית החזה; ד�ר יונתן כהן, סגן מנהל המחלקה לטיפול נמרץ כללי, דיבר על איברים מתורמים פוטנציאלים עם זיהום כללי; 

אדלה פרלמוטר, ראש צוות השתלות כבד, דיברה על הנצלת איברי הבטן, ודוד דהן, ראש צוות ניתוחי לב/חזה, על הנצלת איברי חזה.

בתום ההרצאות התקיים פאנל בנושא �מתנת חיים וחזרה לחיים�, בהשתתפות בני משפחה של מושתל, שהציג את סיפורם האישי.

בסיום יום העיון הוקרן הסרט �לב שמח לב עצוב�, סיפורה של השתלה.

לב שמח לב עצוב
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בתמונה:

שורה ראשונה משמאל 

ד"ר ליאוניד אידלמן, פרופ' רן טור כספא, ד"ר יעקב ממון, 
ד"ר עזרא שהרבני, ד"ר מיכאל קנז'ניק, פרופ' פייר זינגר, 

 ד"ר אלכס גלר,  חגית שמעוני, פרופ' איתן מור, ד"ר 
יהושוע,  יהודה  בן-ארי,  זיו  פרופ'  יוסים,   אלכס 

 סיוון נבוט, ד"ר מריוס בראון, ד"ר עופר בינימינוב, 
ד"ר דוד אהרונוביץ, יעל צורים, ד"ר בוריס מקוגן, 

משה ישראלי

שורה שניה משמאל 

חייט,  מיכל  פולק,  יעקב  ד"ר  אחיאל,   תמי 
 אתי מלאי, ורדה מנהיים, לריסה שיינדרוף, 
ויזר, שולה בן לביא,  זינגר, ד"ר נחמה   רחל 

אתי בלוקה, ד"ר נתן בר נתן, חנה זכאי

יושבים שורה ראשונה 

נורית שטיינוביץ, עדלה פרלמוטר

יושבים שורה שניה 

יונה גת, ברטה בן חיים, אירית שאעבי, עלי עיסא, 
מוחמד חדיגא, ד"ר סיגל אייזנר, רחל מיכוביץ, 

גולן שוקרון, ד"ר אנה תובר, חגית אור
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בעריכת ד"ר דרור דיקר,
מנהל מחלקה פנימית ד', בי"ח השרון

קיוון נוסף

)Circulation( מחקר נוסף, שפורסם ב-Circulation, מצביע על הרגישות הגבוהה יותר 
של מדד היקף מותניים-ירכיים )Waist-to-Hip Ratio( על מדדי BMI בניבוי הסיכון למחלת 

לב כלילית )CHD(. החוקרים טוענים כי השמנת-יתר מרכזית, הנמדדת ע"י יחס היקף 

 BMI מותניים-ירכיים, הינה פקטור מנבא עקבי וחזק יותר למחלת לב כלילית, ממדדי

בגברים ובנשים.

הסברה הרווחת היא כי צורת הגוף קשורה באורח חיים לא-בריא, אך במחקר הצליחו 

החוקרים להראות כי אפילו במידה שלוקחים בחשבון הרגלים כמו עישון, צריכת אלכוהול 

או אורח חיים יושבני , ולוקחים בחשבון את הפקטורים המנבאים המוכרים למחלת לב 

כלילית, כמו יתר לחץ דם ויתר שומני הדם, עדיין קיים סיכון מוגבר בנוכחות יחס היקף 

מותניים-ירכיים גבוה יותר.

החוקרים עקבו אחר אירועי CHD במהלך תקופה ממוצעת של קרוב ל-10 שנים, עם 25,000 

גברים ונשים בגילאי 79-45. הם מצאו כי הסיכון להתפתחות מחלת לב כלילית עלה עם יחס 

היקף מותניים-ירכיים גבוה יותר בתחילת המחקר, גם לאחר תיקנון למדדי BMI ולגורמי 

סיכון קרדיווסקולריים אחרים. היקף מותניים לבדו היה פקטור מנבא לאירועי מחלת לב 

כלילית, אך הסיכון המנובא באמצעותו נטה להיות נמוך יותר מיחס היקף מותניים-ירכיים. 

בדומה, Hazard Ratio שחושב באמצעות מדדי BMI היה נמוך יותר כאשר תקננו ליחס 

היקף מותניים-ירכיים, מה שמצביע על כך שמדד BMI אינו פקטור מנבא רגיש למחלה כמו 

יחס היקף מותניים-ירכיים. 

במחקר הנוכחי, תקננו החוקרים למדדי היקף מותניים בלבד, BMI, וגורמי סיכון אחרים 

למחלת לב כלכלית, ומצאו כי עבור כל עלייה של 6.5 ס"מ בהיקף מותניים בגברים, ועלייה 

של כ-9 ס"מ בנשים, חלה עלייה של 20% בסיכון למחלת לב כלילית.

החוקרים מדגישים כי הממצאים אינם מעידים בהכרח כי יש לזנוח את מדדי BMI כאמצעי 

לסיווג החולים, או לשנות את הגישה לחולים עם השמנת-יתר. לגביהם אין ספק כי יש סיכון 

מוגבר, ויש לרכז מאמצים רבים להורדת משקל, אכילה נכונה ופעילות גופנית. במקום זאת, 

הם טוענים כי רופאים יצטרכו לשים לב למדדי המותניים והירכיים במטופלים עם משקל 

תקין, או עודף-משקל בלבד, בעיקר בנשים.

היקף מותניים-ירכיים עדיף על BMI בניבוי מחלת לב כלילית

יותר פעילות גופנית - פחות סיכון תמותה
)Arch Intern Med( ממחקר חדש, שפורסם ב-Archives of Internal Medicine, עולה כי 

פעילות גופנית, במשך לפחות 3 שעות בשבוע, מלווה בירידה של 27% בסיכון לתמותה. 

 CDC (Centers for Disease Control and Prevention), OSG (Office of US Surgeon-ה

General( ו-American College of Sports Medicine) ACSM, תומכים כולם במינימום של 
30 דקות של פעילות בעוצמה בינונית, במרבית ימות השבוע - כמות ועוצמה המתאימות 

למרבית האמריקאים. 

החוקרים בחנו את הקשר בין תמותה ומילוי ההנחיות לביצוע פעילות גופנית בקרב 252,925 

מבוגרים בגילאי 71-50, שלקחו חלק במחקר NIH-AARP. שני שאלונים למילוי עצמי מולאו 

בתחילת המחקר, להערכת הפעילות הגופנית.

במעקב של 1,265,347 שנות אדם, נרשמו 7,900 מקרי תמותה. בהשוואה לחוסר פעילות, 

פעילות גופנית בינונית )לפחות 30 דקות במשך מרבית ימות השבוע(, או פעילות מאומצת 

 RR=0.73,  95%( לוו בירידה של 27% בסיכון לתמותה )לפחות 20 דקות, 3 פעמים בשבוע(

CI = 0.68-0.78( ו-32% )RR=0.68,  95% CI = 0.64-0.73(, בהתאמה.

משתתפים שמילאו אחר ההמלצות לפעילות גופנית זכו לירידה דרמטית בסיכון לתמותה, הן 

במדגם כולו  והן בתת-קבוצות, כולל מעשנים ולא-מעשנים, בעלי משקל תקין ובעלי עודף 

משקל או השמנת יתר, ואלו שצפו בטלוויזיה במשך שעתיים ביום  ואלו שצפו בטלוויזיה 

יותר משעתיים ביום. ירידה בסיכון לתמותה תועדה גם במשתתפים שעסקו בפעילות גופנית 

במינון נמוך מהמומלץ.  

החוקרים מסכמים וכותבים כי מילוי ההנחיות לפעילות גופנית מלווה בירידה בסיכון לתמותה. 

גם אלו שעוסקים בפעילות גופנית במינון נמוך מהמומלץ זוכים לירידה בסיכון לתמותה. 

מגבלות המחקר כוללות שאלונים לדיווח עצמי בנוגע לפעילות גופנית, עם סיכון להטיית 

סיווג וחוסר אפשרות לתקנן לסיפור משפחתי של מחלות קרדיווסקולריות. 

 מהממצאים עולה כי פעילות גופנית באנשים ישבניים הינה אפשרות חשובה להורדת 

הסיכון לתמותה.

עלייה בסיכון לגידולים של בלוטות הרוק בעקבות שימוש בטלפונים סלולריים 
 American Journal of מחקר חדש, שפורסם בגיליון דצמבר של )Am J Epidemiol(
Epidemiology, ביקש לבחון את הקשר בין שימוש בטלפונים סלולריים ובין התפתחות גידולים 
של בלוטת הרוק החוקרים התבססו על שיטות המחקר הבינלאומי INTERPHONE, שנועד 

להעריך את תופעות הלוואי האפשריות של השימוש בטלפונים סלולריים.

במחקר מישראל נכללו כל 460 החולים, בגיל 18 ומעלה, שאובחנו בישראל עם גידולים שפירים 

וממאירים בבלוטת הרוק בין השנים 2003-2001. 402 גידולים שפירים ו-58 ממאירים. החולים 

הושוו לקבוצת ביקורת שכללה 1,266 משתתפים תואמים מישראל.

כאשר החוקרים בחנו את כלל קבוצת המחקר, לא נמצא סיכון מוגבר לגידולי בלוטת הרוק, 

בעקבות שימוש קבוע בטלפון סלולרי )OR=0.87, p=0.3(, או בכל אמצעי חשיפה אחר שנבדק 

במחקר. עם זאת, כאשר בחנו קבוצות ספציפיות והגבילו את בחינת הנתונים לאלו שהשתמשו 

בטלפונים סלולריים על בסיס קבוע, או למצבי חשיפה מוגברת )כמו שימוש כבד באזורים 

כפריים(, מצאו החוקרים עלייה עקבית בשיעור הסיכונים. 

בשימוש במכשיר הסלולרי באותו צד, יחס הסיכונים במשתתפים עם מספר השיחות המצטבר 

הגבוה ביותר וזמני השיחה גבוהים ביותר, ללא שימוש באמצעי עזר לשימוש לא-ידני, עמדו על 

CI = 1.11-2.24 95%(  1.58( ו-1.49  )CI = 1.05-2.13 95%(, בהתאמה. הסיכון לשימוש בצד 

הנגדי היה חסר משמעות סטטיסטית. כמו כן, החוקרים זיהו קשר מנה-תגובה עבור מדדים 

אלו, כאשר ככל שקבוצה זו דיברה יותר בטלפון - כך עלה אצלה הסיכון ללקות במחלה.

מתוצאות המחקר שכלל את מספר החולים הגדול ביותר עם גידולים שפירים של בלוטת הרוק, 

עולה כי קיים קשר בין שימוש בטלפונים סלולריים ובין גידולים של בלוטת הרוק.

 Gruppo Italiano per lo Studio della )Circulation( אנליזה חדשה של מחקר ה- 
Sopravvivenza nell'Infarto miocardico )GISSI)-Prevenzione מראה, כי צריכה מתונה 
של קפה אינה נראית כבעלת השפעה על אירועים קרדיווסקולריים בעתיד, בחולים שעברו 

אוטם שריר לב )MI( בעבר.

החוקרים מציינים, עם זאת, כי ניתן ליישם את הממצאים רק בחולים האוכלים דיאטה ים תיכונית 

ושותים קפה שהוכן בדרך איטלקית. מרבית המשתתפים במחקר שתו קפה מוקה או אספרסו, 

שאינו מסונן - פולי הקפה הכתושים באים במגע עם מים חמים רק למשך זמן קצר.

לדברי החוקרים, אין בעיה עם צריכה מתונה של קפה )4-2 כוסות ביום( לאחר התקף לב. 

אך הצוות אינו מסוגל להסיק מסקנות בנוגע לצריכה גבוהה מאוד של קפה בשל המספר 

הקטן של חולים שנכללו בקטגוריה זאת.

החוקרים האיטלקיים מסבירים, כי מחקרים רבים בדקו את הקשר בין צריכת קפה והסיכון 

למחלה קרדיווסקולרית, אך הנושא נותר שנוי במחלוקת. מחקרי מקרה-ביקורת הראו השפעה 

מזיקה של שתיית קפה על הסיכון למחלת לב כלילית, בזמן שמחקרים אשר עקבו בזמן אמת 

הראו ממצאים סותרים. מחקרים חדשים יותר, לעומת זאת, הראו כי צריכת קפה עשויה 

להפחית את הסיכון לסוכרת מסוג 2.

במסגרת האנליזה הנוכחית, החוקרים כללו 11,231 חולים שעברו אוטם שריר לב במהלך 

שלושת החודשים האחרונים, ומרביתם היו גברים )n=9,584(. הרגלי האכילה הוערכו בתחילת 

המחקר ועודכנו לאחר 0.5 ו-1.5 שנים. צריכת קפה סווגה כבכלל לא/כמעט ולא, נמוכה )פחות 

משתי כוסות ביום(, מתונה )4-2 כוסות ביום(, או גבוהה )מעל 4 כוסות ביום(.

מדד התוצאה העיקרית היה ההיארעות המצטברת של אירועים קרדיווסקולריים )מוות 

קרדיווסקולרי, MI לא קטלני, ושבץ לא קטלני(. סה"כ, 1,167 אירועים התרחשו במהלך שלוש 

וחצי שנות המעקב, ללא הבדלים משמעותיים בין הקטגוריות השונות של שתיית קפה.

גם כאשר החוקרים התייחסו בנפרד לשבץ, לאוטם שריר לב ולמוות לבבי פתאומי, עדיין 

לא נמצאו הבדלים מובהקים באירועים הקרדיווסקולריים בין הרמות השונות של שתיית 

קפה. הממצאים בנוגע למוות פתאומי משכו עניין במיוחד, משום שהיתה דאגה כי שתיית 

קפה עלולה להעלות סיכון להפרעות קצב קטלניות.

החוקרים מציינים, כי המחקר הנוכחי הנו הראשון להעריך את ההשפעות של צריכת קפה 

במחקר גדול העוקב בזמן אמת אחר חולים עם מחלת לב כלילית מבוססת. בסופו של דבר, 

צריכת קפה לא שינתה את הסיכון לאירועים קרדיווסקולרים, שבץ ומוות פתאומי.

מדוע הנושא של קפה ומחלה קרדיווסקולרית כה שנוי במחלוקת? החוקרים מביאים כדוגמה 

את העובדה ששני מחקרים אחרונים בנושא הראו בהתאמה, קשר J-shaped בין צריכת קפה 

.U-shaped והסיכון למחלת לב כלילית וקשר

החוקרים מציינים מספר פקטורים שעשויים היו להשפיע על מסקנות המחקרים השונים, 

בעיקר המוקדמים שבהם, כגון הטיית בחירה והטיית זיכרון, תקנון לא הולם לערפלנים 

והטיית פרסום. קשיים נוספים בפרשנות של התוצאות כוללים וריאציות בגודל הספל, 

בשיטות החליטה להכנת הקפה, בכמות הקפה המוכלת בפולי הקפה, ובריבוי החומרים 

הפעילים ביולוגית המוכלים בקפה - כולם יכולים לתרום לסיווג שגוי של חשיפה, ועשויים 

להסביר בחלקם חלק מהתוצאות הסותרות.

בנוסף, התפתחות של סבילות להשפעות הקפאין בקרב "שתיינים" תורמת למורכבות ההשפעות 

של הקפה ומקשה על השלכת השפעות מטבוליות קצרות טווח בשימוש ארוך טווח בקפה. 

קפה ומחלות קרדיווסקולריות - עדיין שנוי במחלוקת
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ערב הגאלה השנתי למען מרכז רפואי רבין התקיים בניו יורק בהשתתפות 
כ-600 מידידי בית-החולים, ביניהם כוכבים מ-Broadway ודמויות מפורסמות 
מהעולם היהודי בארה"ב. האירוע נערך באולם Ciprani המפואר בוול סטריט 
ונכחו בו ד"ר ערן הלפרן מנהל המרכז הרפואי ונאוה ברק, נשיאת עמותת 
הידידים בישראל. בתום הערב התקבצו הצעירים שבחבורה לריקודי סלסה. 
יום קודם התקיימה קבלת הפנים המסורתית בביתם של איבון ובארי כהן, 

יו"ר עמותת הידידים בארה"ב.

ערב נוצץ של עמותת הידידים בארה"ב 

 מימין: מלקולם ופיליס טרובמן, תורמים ופעילים למען המרכז הרפואי
ויהודית סולל, מנכ"ל עמותת הידידים בישראל.

ד"ר ערן הלפרן ונאוה ברק בקבלת הפנים החגיגית אצל משפחת כהן, 
מעניקים תעודת הוקרה לפרדריק פרנק, אורח הכבוד של האירוע, על 

פועלו למען קידום הרפואה.

מימין: ד"ר ערן הלפרן, שלום זינגר, נאוה ברק ואלן דרשוביץ, הנואם המרכזי באירוע, 
משפטן מפורסם בארה"ב, הידוע גם בפעילותו למען ישראל. 

בסיום ארוחת הערב התקבצו באולם הצעירים ו"הצעירים ברוחם", לערב של ריקודי 
סלסה. בתמונה, התורם דוד ברוך ובנות משפחת ברוך.

 בין אורחי האירוע דמויות מיתולוגיות מעולם התרבות האמריקאי ביניהם השחקנית 
אן ג'קסון ובעלה השחקן איליי וולך, ששיחק במערבון הקלאסי "הטוב, הרע והמכוער". 
מנחת האירוע, טובה פלדשו, בעצמה שחקנית ידועה שגילמה  את דמותה של גולדה 

מאיר בהצגה המצליחה "גולדה".

מימין: אן ג'קסון, בארי כהן, איליי וולך וטובה פלדשו.

חדשות עמותת הידידים
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דו"ח המבקר

הכנסת אורחים

מנהלים מארחים מנהלים

מנהלי המרפאות והמכונים של מחוז ת"א-יפו ביקרו בבילינסון, התרשמו מתנאי האשפוז 
בביה"ח ושמעו הרצאה על מכשיר ה - PET CT מפי פרופ' דוד גרושר, מנהל המכון 
לרפואה גרעינית, והרצאה של ד"ר אייל פורת, מנהל מחלקת ניתוחי חזה ולב, בנושא 

התפתחויות בתחום ניתוחי לב בשנים האחרונות.

אירוח יפני

ראשי ההסתדרות הרפואית היפנית יחד עם יו"ר ההסתדרות 
הרפואית בישראל ד"ר יורם בלשר ומזכירת הר"י עו"ד לאה 
ופנר, ביקרו בבילינסון על מנת להתרשם ממודל של בי"ח 

מתקדם ומוביל בישראל. 

בתמונה )משמאל(: ד"ר מוטי ליפשיץ, משנה למנהל המרכז 
הרפואי עם האורחים.

ביקור ראש העיר
המכון  מנהל  התלסמיה,  מרפאת  צוות 
ההמטולוגי והנהלת ביה"ח אירחו את יצחק 
אוחיון, ראש העיר פ"ת, במרפאת התלסמיה 
שמהווה מודל ייחודי בישראל לטיפול כוללני 

בחולי תלסמיה מבוגרים.

אלי דפס, המנכ"ל הנכנס של שירותי בריאות כללית, ביקר, סייר והתרשם 
מבתי החולים בילינסון והשרון, בליווי ד"ר אהוד דוידסון, מנהל חטיבת בתי 

החולים בכללית, וציפי שדה, מנהלת הסיעוד בכללית.

בתמונה: הנהלת מרכז רפואי רבין והנהלת הכללית

ביקור מקסיקני

דניאל חוסידמן ממקסיקו, שתרם 6 מיליון דולר לפרוייקט בניית מערך 
המיון החדש בבילינסון, ביקר וסייר בביה"ח.

בתמונה מימין: יהונתן צונץ, סגן מנהל מרכז רפואי רבין, אלי גורדון 
 מחברת "תפנית וינד", ד"ר ערן הלפרן, מנהל מרכז רפואי רבין,

מר דניאל חוסידמן ויורם פטרושקה, ידיד המרכז הרפואי.

ביקרו וניתחו

 שני מומחים בעלי שם עולמי בתחום הלפרוסקופיה וההשמנה -
פרופ' סקוט שיקורה מבוסטון, נשיא החברה האמריקאית 
לניתוחי השמנה ופרופ' ראול רוזנטל מקליוולנד - היו אורחי 
מחלקה כירורגית ב'. וכחלק מביקורם הובילו ארבעה ניתוחי 
לפרוסקופיה לקיצור קיבה שהתבצעו יחד עם פרופ' משה רובין, 
רופא בכיר במחלקה, האחראי על תחום הלפרוסקופיה בביה"ח 
בילינסון.הביקור התקיים במסגרת שיתוף פעולה בין-מוסדי רחב 
בנושא השמנת יתר המתקיים בין מוסדות רפואיים בארה"ב לבין 

מומחים בארץ, בראשותו של פרופ' רובין.

בתמונה מימין: ד"ר בעז תדמור, האורחים מחו"ל, פרופ' משה 
רובין, ד"ר נחום בגלייטר
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 VARIAN נציגים בכירים של חברת הציוד הרפואי הבינלאומית
ביקרו בבילינסון וערכו סיור היכרות במערך הרדיותרפיה 
במטרה לגבש צרכים עתידיים. בבית החולים פועלים כיום 4 

מאיצים של החברה. 

בתמונה: נציגי VARIAN, יורם פטרושקה, ידיד המרכז הרפואי 
ופרופ' אייל פניג, מנהל יחידת ההקרנות במרכז דוידוף.

הכנות מואצות





פנים חדשות

סא"ל )מיל.( מירב גוט הגיעה לבילינסון לאחר 26 שנות שירות 
בחיל האוויר בתפקידי פיקוד על טייסות מנהלה בתחום הניהול 

ומשאבי אנוש.

 לפני מינויה לתפקיד הנוכחי, שימשה במשך שנה כממונה פרט ושכר במחלקת 
משאבי אנוש בבילינסון. 

מירב בעלת תארי .M.A במדעי המדינה )אוניברסיטת חיפה( ובמינהל 
מערכות בריאות )אוניברסיטת בן גוריון(. 

תושבת רעננה, נשואה +3.

ד"ר אפרת ברון-הרלב, בוגרת בית הספר לרפואה באוניברסיטת בן 
גוריון בנגב, מומחית ברפואת ילדים ובטיפול נמרץ ילדים. עובדת 
כרופאה בכירה ביחידה לטיפול נמרץ ב"שניידר", ובמהלך שלוש 
השנים האחרונות עבדה בהנהלה הראשית של שירותי בריאות כללית, 
בחטיבת בתי חולים, אגף תכנון, בתחום מערכות מחשוב רפואיות.

ד"ר הרלב השלימה תואר שני במינהל ציבורי באוניברסיטת הארוורד 
בבוסטון, במסגרת תוכנית וקסנר לבכירים במגזר הציבורי. 

ילידת ירושלים, חברת מושב כפר טרומן, נשואה ואם לארבעה 
בנים.

נטע פירסטנברג, גמלאית של חברת דן ונתב"ג, היא נהגת האוטובוס 
הראשונה בישראל. סיימה את הקורס הראשון לנהגות אוטובוס 
במסגרת מל"ח )משק לשעת חירום(, שנפתח בתקופת מלחמת יום 
הכיפורים עקב גיוס המילואים הגדול שגרם למחסור בנהגים-גברים. 
מלבד זאת, נטע היא פעילה בולטת בענף הכדורסל בישראל, ניהלה 
את קבוצת הכדורסל-גברים של אליצור פ"ת, משמשת כיו"ר ועדת 

נשים באיגוד הכדורסל ובעצמה משחקת באליצור שוהם.

אם לארבעה, סבתא לארבעה, צופה נלהבת בשידורי הספורט 
בטלוויזיה ואם נשאר לה מעט זמן פנוי, היא אוהבת גם לתפור, 

לסרוג ולפתור תשבצים.

 מירב גוט, 
 מנהלת המערך הלוגיסטי, 

מרכז רפואי רבין

ד”ר אפרת ברון-הרלב, 
סגנית מנהל בי”ח בילינסון

נטע פירסטנברג, 
יו"ר י.ע.ל, בית חולים השרון
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מינויים

Academyמינויים אקדמיים
פרופ' מרק גלזרמן, מנהל בי"ח לנשים בבילינסון, 
הופקד על הקתדרה לחקר המיילדות ע"ש אמה נימן 

באוניברסיטת תל–אביב.

פרופ' שמואל פוקס, מנהל שירות הצנתורים בשרון, 
מונה לפרופסור חבר בחוג לקרדיולוגיה בפקולטה 

לרפואה, אוניברסיטת תל–אביב.

ד"ר ראובן משיח, רופא נשים בכיר בבי"ח לנשים 
בבילינסון, מונה למרצה בחוג לגינקולוגיה ומיילדות 

בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל–אביב.

פרופ' אמי חודק, סגנית מנהל מחלקת עור ומנהלת 
היחידה למחלות סרטן עור בבילינסון, מונתה ליו"ר 
החוג לדרמטולוגיה בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת 

תל–אביב.

ד"ר אלי עטר, מנהל היחידה לרדיולוגיה פולשנית 
בשרון, מונה למרצה בכיר קליני בחוג לדימות 

בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל–אביב.

פרופ' רות סיגל, מנהלת היחידה למחלות וסקולריות 
של העין, מונתה לפרופסור חבר קליני לאופתלמולוגיה 

בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל–אביב.

פרופ' אהרון סולקס, מנהל המכון לאונקולוגיה במרכז 
דוידוף בבילינסון, מונה לפרופסור מן המניין קליני 
בחוג לאונקולוגיה בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת 

תל–אביב.

פרופ' קרול סגל, סגן מנהל מחלקת אא"ג בבילינסון, 
מונה לפרופסור חבר קליני לאא"ג וכירורגית ראש 
וצוואר בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל–אביב.

ד"ר אסנת בארי, מנהלת השירות ללוקמיה כרונית 
בבילינסון, מונתה למרצה בכיר קליני בחוג להמטולוגיה 

בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל–אביב.

בבי"ח  בכיר  נשים  רופא  בן-הרוש,  אבי  ד"ר 
קליני  בכיר  למרצה  מונה  בבילינסון,  לנשים 
בחוג לגינקולוגיה ומיילדות בפקולטה לרפואה, 

אוניברסיטת תל–אביב.

ד"ר יריב יוגב, רופא נשים בכיר בבי"ח לנשים בבילינסון, 
מונה למרצה בכיר קליני בחוג לגינקולוגיה ומיילדות 

בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל–אביב.

פרופ' בן ציון ביילין, מנהל מחלקת ההרדמה בשרון, 
מונה לפרופסור חבר בחוג להרדמה וטיפול נמרץ 

בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל–אביב.
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מינויים

Professionalמינויים באיגוד מקצועי
ד"ר מיכל פאול,  רופאה ביחידה למחלות זיהומיות 
בבילינסון, הוזמנה לשמש כעורך )associate editor( של 

.Clinical Microbiology and Infection כתב העת

פרופ' עופר שפילברג, מנהל המכון להמטולוגיה 
בבילינסון, מונה ליו"ר האיגוד ההמטולוגי.

Rabinמינויים ברבין

לימור איפרח
מונתה לחשבת בי"ח בילינסון.

דורון שוורץ
מונה לחשב בי"ח השרון.

פרופ' ירון ניב
לגסטרואנטרולוגיה  המערך  למנהל   מונה 

במרכז הרפואי.

תמי גרינברג
מונתה לאחות אחראית במחלקה 

לרפואה דחופה בבילינסון.

יעקב רוזנברג
מונה לממונה על פרט ושכר בבילינסון.

ד"ר ענת גפטר גוילי, רופאה במכון ההמטולוגי, 
מונתה למרצה בחוג לרפואה פנימית בפקולטה 

לרפואה, אוניברסיטת תל–אביב.

ד"ר גיל אוחנה, רופא בכיר במחלקה כירורגית 
א' בשרון, מונה למרצה בחוג לכירורגיה בפקולטה 

לרפואה, אוניברסיטת תל–אביב.
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החיילת רונית שקאפ שירתה בגלי צה"ל כטכנאית, ורכשה לעצמה מקצוע לחיים. 
אז אולי עוד לא הבינה כמה. לאחר השירות הצבאי המשיכה בפיקוח קול בחדשות 
ערוץ 2, ובמקביל החליטה לבדוק אופציה מקצועית אחרת - רפואת שיניים. לימודי 
הרפואה בהדסה עין כרם היו תובעניים אבל כמו כל סטודנט קשה יום היא היתה 
צריכה להתפרנס. בעוד חבריה עוסקים בשמירה ובמלצרות, יכלה היא לעסוק במקצוע 
שלה, טכנאות קול. העבודה באולפן החדשות של ערוץ 2 אפשרה לה גמישות בשעות, 
העניקה לה הכנסה נאה, והכי חשוב -סיפקה לה עניין וסיפוק. כי, כמו שד"ר שקאפ 
אומרת היום, אחרי הרבה שנים במקצוע הסאונד, היא פשוט אוהבת את זה. מה 
היא אוהבת? את הכול: את העיסוק הטכני, את האדרנלין הזורם בשעת השידור, את 
הצורך לקבל החלטות, לפתור בעיות במיידי, להיות ערני וקשוב, והכי חשוב - היא 
אוהבת את עבודת הצוות. טכנאי הסאונד הוא חלק מצוות השידור הכולל את כל 
האנשים מאחורי הקלעים - במאים, צלמים, נתבי שידור, וכל אותם חיילים אפורים 
ששמותיהם מופיעים על ה"רולר" בסוף השידור, חולפים מול עינינו במהירות, נותרים 

בדרך כלל באלמוניותם אבל בלעדיהם לא היה השידור יוצא לפועל. 

בתקופת האינתיפאדה השנייה עבדה רונית כטכנאית קול באולפני הבירה שנתנו 
שירותי טכנאות סאונד לכתבים מהעולם כולו, אשר באו לשדר מעין הסערה. רונית 
עבדה לצידם של כתבים ידועים כמו בוב סיימון וכוכבים אחרים מרשתות טלוויזיה 
מחו"ל, עברה מעמדה לעמדה, לפעמים ללא הפסקה: "עלינו לשידור ללא התראה 
מוקדמת. הפריצות לשידור רדפו זו את זו. הפיגועים היו לחם חוקנו ועבדנו מסביב 
לשעון. בזמן פיגוע הדולפינריום למשל היינו בדרכנו חזרה מהאולפן הביתה, ועשינו 

‘פרסה’ כדי להתחיל לשדר שוב בהקדם האפשרי".

אירועי ה-11 בספטמבר נחרתו בזיכרונה גם בגלל הנסיבות המיוחדות: "אחי הגיע 
מבוסטון לביקור ובא איתי לאולפן בנווה אילן. מאחר שעשיתי אז מבזקים קצרים 
)כיוון שהייתי בתקופת מבחנים( חשבתי שיהיה לנו זמן לשבת ולדבר. המשמרת שלי 
התחילה בשלוש וחצי. ישבתי איתו בחדר הסאונד הגדול והמפואר באולפן ופתאום אני 
רואה במוניטורים שני בניינים גבוהים ומשהו נתקע בהם. זה היה השידור הראשון. 
הבמאי מעבר לקיר הזכוכית ואני מהעבר השני - לשנינו סמרו השערות. ההרגשה 
היתה שסוף העולם הגיע. ישבתי בשידור באולפן באותו יום עד שלוש וחצי לפנות 

בוקר ולא קמתי מהכיסא". 

בשנת 2001 סיימה רונית את לימודיה, נסעה לטיול התאווררות וחזרה כדי להתחיל 
לעבוד כרופאת שיניים.

במקביל קיבלה הצעת עבודה מ"חדשות ישראל", החברה שהיוותה את התשתית לערוץ 
10. לכאורה, כרופאת שיניים היתה אמורה כבר להקדיש את כל כולה למקצוע, אך 
בפועל מצאה עצמה עובדת ארבעה ימים בטלוויזיה ושלושה - במרפאה. "התחלתי 
להבין שמשהו לא בסדר", אומרת ד"ר שקאפ, וכרופאה איבחנה עד מהרה את הבעיה. 

"מה שחסר לי ברפואת השיניים זה מה שיש כל כך בשפע בעבודת הסאונד - עבודת 
הצוות והאדרנלין. העבודה הקלאסית של רופא השיניים היא אינדיווידואליסטית 
ורגועה". ד"ר שקאפ לא ויתרה ומצאה לבסוף את השילוב שמאפשר לה ליישם 
את חלומה להיות רופאה, וגם לעבוד בצוות וברמות אדרנלין גבוהות - כירורגיית 
פה ולסת. בעיניה מדובר בתחום מלהיב - הבעיות הכירורגיות מרתקות ומגוונות 
)ניתוחים אורתוגנטים, תפקודי לעיסה וסגר של השיניים, חיך ושפה שסועים, ניתוחי 
טראומה, שיתופי פעולה עם רופאי אא"ג ופלסטיקה(, היא אוהבת לנתח, היא מהווה 
חלק מצוות, והיכולת לפתור בעיות קשות ומהותיות, להעניק לאנשים עזרה, להקל 

מכאובים ומצוקות ולפעמים אפילו לשנות את חייהם, מעניקה לה סיפוק רב.

על הסאונד, אהבת חייה השנייה )בהיבט המקצועי כמובן(, היא עדיין לא מוותרת, 
אם כי הורידה הילוך. בזמנה הפנוי היא עובדת בערוץ הספורט. בעבר אפילו יצאה 
למשחקים עם ניידת שידור, אולם מאז שהחלה בלימודים לקראת שלב ב' בהתמחות, 

היא מסתפקת בעבודה מזדמנת פה ושם רק כדי לשמור על הכושר. 

העבודה בעולם התקשורת העשירה את עולמה של רונית מכל הבחינות, גם בהיבט 
החברתי. "אני נחשפת לסוג אחר של אנשים", היא אומרת. מבלי להשוות בינם לבין 
עמיתיה בעולם הרפואה, היא פשוט נהנית מהגיוון ומהאפשרות לדבר על דברים 
אחרים חוץ מרפואה ובית חולים. בעלה הוא רופא. חוץ מזה, מצליחה רונית להכניס 
לחייה העמוסים גם התנסות חדשה יחסית בגלישת רוח. על עיסוק אהוב אחר, ציור 
ואמנות, היא מוותרת בשלב זה. אפשר הקול אבל לא הכול! ומי שמחפש את שמה 
על ה"רולר" בסוף השידור, שיחפש את "רונית שקאפ". את תואר הדוקטור היא 

משאירה לבית החולים.

והידיים - ידי ד"ר שקאפ
הקול - קול רונית

מה עושה ד"ר רונית שקאפ, 

רופאת שיניים וכירורגית פה ולסת, במגרש הכדורגל?

                          הקול!
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