
אין להם גבולות )וטוב שכך!( 
"העיסוק בהמטולוגיה )מערכת תאי הדם( הוא אהבתי הגדולה", מספרת פרופ' פיה 

רענני, מנהלת המערך ההמטולוגי וההמטו־אונקולוגי במרכז דוידוף שבבילינסון 
בריאיון מיוחד, שמתחיל בנערותה כשצפתה בסרט "Love Story" ומגיע היום עד 

למיטת החולה במרכז דוידוף לסרטן בבילינסון, מקום שבו מובילות, חדשנות 
ומצוינות משולבים לטובת המטופלים / יובל בן משה

אינפורמטיבי

 הספר האחרון: 
"אתי החיים משחק הרבה" 

של דויד גרוסמן.

 מסעדות אהובות: 
"מנטה ריי", "שילה" ו"החצר 

של גולדמן".

פינוק: ספר טוב, הצגה 
טובה, ביקור במוזיאון.

 מוזיקה ישראלית: 
אריק איינשטיין. 

הרצאה: "משפחות בתנ"ך" 
סדרת הרצאות בקתדרה.

צלם : בנימין אדם

 "Where do I begin to tell the story of
"how great a love can be מילים אלו מתוך 

שיר הנושא בסרט "Love Story" - נצרבו 
בלבה של הנערה פיה רענני, שצפתה באחד 

מסרטי האהבה הגדולים של כל הזמנים. 
הסרט מתאר את אהבתם של צעיר ממשפחה 
אמידה ושל צעירה נטולת אמצעים הנפגשים 
באוניברסיטה. אהבתם מצליחה להתעלות על 

פער המעמדות ועל התנגדות ההורים, אך אינה 
מצליחה לנצח את מחלת הסרטן שבה חלתה 

הצעירה והובילה למותה הטרגי.
"ההחלטה להיות רופאה גמלה בי מיום 

שעמדתי על דעתי, וההחלטה לעסוק בתחום 
הסרטן התפתחה סביב מותו של סבי, והסרט 

׳Love Story׳ שהתרחשו באותה תקופה", 
מספרת פרופ' פיה רענני מנהלת המערך 

ההמטולוגי וההמטו־אונקולוגי במרכז דוידוף 
בבית החולים בילינסון.

"היופי בתחום ההמטולוגיה הוא בהיותו בחוד 
החנית וביישום הגישה 'משולחן המעבדה אל 
מיטת החולה'. עם זאת ההמטולוג מלווה את 

המטופל גם באופן צמוד כמו רופא המשפחה", 
מסבירה פרופ' רענני. 

הצצה אל לוח הזמנים שלה, ביום עבודה 
שיגרתי בבית החולים, מצליחה להעצים עוד 

יותר את אחד המשפטים המרגשים משיר 
Can love be measured by" :הנושא בסרט
the hours in a day?" 

5:45 מתעוררת ליום חדש מול נוף ימה של 
תל אביב הנשקף מחלון ביתה. לוגמת כוס קפה 

ראשונה עם שלוש קוביות קרח.
6:00 על המחשב עונה למיילים שהתקבלו 
במהלך הלילה. חלקם עוסקים בכנס הרפואי 

"המטולוגיה 2020" שאותו היא מובילה 
ויתקיים בחודש פברואר בישראל. צפויים 

להשתתף ולהרצות בו מיטב הרופאים 
ההמטולוגים, מאירופה ומארצות הברית. 

"נושא ׳חם׳ בעולם בתחום שלנו הוא, האם גוף 

האדם יודע להתמודד עם תא הסרטן האחרון 
או שצריך להכחיד גם אותו? זה יהיה הנושא 
המרכזי בכנס השנה", מסבירה פרופ' רענני.

7:30 בנסיעה לבילינסון, מדברת עם הצוות 
במחלקה על תרומת מח עצם שהגיעה הבוקר 

מספרד ומתוכננת להשתלה השבוע. רגע לפני 
שתתחיל יום מאתגר היא מתקשרת לאמה בת 

ה־81 ומתעניינת בשלומה. 
8:30 נמצאת כבר במשרדה בדוידוף 

שבבילינסון. "הדבר הראשון שחשוב לי לעשות 
כשאני מגיעה הוא להתעדכן מהצוות לגבי 

מקרים שהגיעו במהלך הלילה. לפעמים נדרשת 
מעורבות של מומחים נוספים כגון פסיכולוגים 

או רפואת כאב", מדגישה פרופ' רענני.
10:00 ביקור רופאים ביחידות השונות 

במערך, מלווה בצוות האחיות.
"כל ימי האמנתי שרופא טוב חייב לשלב 
מקצועיות עם אנושיות, בייחוד כשמדובר 

בחולי סרטן. הצוות שלי ואני לא מוותרים על 
השמירה על כבוד האדם, האנושיות, האמפתיה 

והיחס האישי לו זקוקים החולים יותר מכל".
11:30 שבה למשרדה ומקיימת פגישת 
רופאים נוספת לקראת הכנסתו של טיפול 

תרופתי ביולוגי חדשני המשלב הנדסה גנטית. 
12:00 מקיימת התייעצות רפואית טרנס 

אטלנטית עם אחד ממרכזי הסרטן המובילים 
בעולם – M.D. Anderson, שפרופ' רענני 

משמשת שגרירה מטעמו בישראל.
"מגיעים אלינו חולים מכל הארץ עם מקרים 

נדירים ומורכבים. לפני שנתחיל במתן טיפול 
חדשני, אני מתייעצת עם חבריי מעבר לים, 

אצלם כבר טופלו מספר חולים דומים". 
12:30 במרפאה פוגשת חולים חדשים 

ּוותיקים, שאותם ואת בני משפחותיהם היא 
מלווה דרך של שני עשורים ואף יותר. 

14:00 בדרכה לפגישה במעבדות המחקר.
"המחקר חשוב בעיניי כדי להקנות עומק 

וחשיבה מדעית לרופא. המערך ההמטולוגי 
בדוידוף ממוקם בראש הסולם הלאומי וברמה 

בינלאומית בתחום המחקר ומקיים שיתופי 
פעולה מחקריים עם מרכזי סרטן מובילים 

בעולם".
15:00 ג'ורנל קלאב – פגישת הצוות 

הרפואי להצגת מאמר חדש וחשוב בתחום 
ההמטולוגיה. לאחר הצגת המאמר מתקיים 
דיון בנושא. אחת לחודש מתקיימת פגישה 

שכותרתה: "המטפל במטפל – ליווי פסיכולוגי 
לצוות הרופאים".

17:00 בדרכה לבית הספר לרפואה 
באוניברסיטת תל־אביב, שם היא משמשת 

פרופסור מן המניין, ראש ועדת קרנות מחקר 
של הפקולטה לרפואה וחברה פעילה בוועדות 

בתחום הסרטן. 
"כחלק מהמעורבות שלי להוראה באוניברסיטה 
ובעבר בתפקידי כראש החוג להמטולוגיה, אני 

מעודדת הוראה של רופאי המערך בפקולטה 
לרפואה. מעורבות זו חשובה לחינוך הדור 

הצעיר".
19:00 מקיימת שיחה עם נציגי עמותות 
החולים שבהן היא משמשת יועצת רפואית.
"העמותות מאפשרות קידום מודעות בקרב 

החולים ומסייעות לנו בהבאת הטיפולים 
החדשים ביותר והכנסתם לסל התרופות".

21:30 נפגשת בביתה עם מטופלים 
מורכבים שמופנים אליה מרחבי הארץ וגם 

מחו"ל לחוות דעת שניה.
23:00 על כוס קפה וכריך קטן, מול 

המחשב, מתכתבת עם עמיתים בשוויץ על 
מאמר בעיתון המדעי ההמטולוגי הבינלאומי 
ACTA Haematologica שפרופ' רענני היא 

העורכת הראשית של העיתון.
24:00 סוקרת תקצירים שמוגשים לכנס 

ההמטולוגי הבינלאומי השנתי הגדול שיתקיים 
בדצמבר 2019, באורלנדו. 

00:30 האדרנלין עדיין בשמים. נגמר יום 
עמוס ומרתק, המטופלים בידיים הטובות של 

הצוות במחלקה. אפשר ללכת לישון.



6 מומחים מספרים על העשייה 
המשמעותית, המגוונת 

והעוצמתית של המערך המוביל 
להמטו-אונקולוגיה בבילינסון

אינפורמטיבי

  ד"ר רונית גוריון )46(

מנהלת השירות האמבולטורי ההמטו־
 אונקולוגי ומרכזת תחום הלימפומות

נשואה ואם לשלושה  

 הישג מרגש בשנה החולפת
"סיפורה של צעירה בסוף שנות ה־30, אם 

לשני ילדים קטנים, שחלתה בלימפומה 
נדירה. האישה קיבלה טיפול כימותרפי 
אינטנסיבי עם תגובה טובה, והחלטתי 
להפנותה להשתלה מתורם זר למרות 

הסיבוכים הכרוכים בכך. כל זאת במטרה 
להבריא אותה ולהשיבה בריאה ושלמה 
לילדיה. המטופלת עברה את ההשתלה 

בהצלחה, וכיום, כשנתיים לאחר מכן, היא 
בריאה, חשה בטוב, עובדת במקצועה וללא 

תופעות לוואי מההשתלה". 

  ד"ר אבי לידר )40(

 רופא ביחידה לקרישת הדם 
 ומרכז התחום של קרישה וסרטן

נשוי ואב לשניים

לאן תצעיד את המערך בשנה 
הקרובה? "נתקדם בפרויקט משותף עם 

הצוות הסיעודי, שמטרתו להעריך את הסיכון 
לפתח קריש דם, עבור כל מי שמתחיל טיפול 
בסרטן. במקביל נמשיך בכמה פרויקטי מחקר 

המשותפים למרכזים רפואיים בישראל, 
בהולנד ובאיטליה, באמצעותם נלמד כיצד 

לאזן בין הסיכון לדימום לבין הסיכון 
 לקרישיות יתר".

 איחול למערך לשנת תש"פ? 
"שנמשיך לשמור על האווירה החיובית 

והמשתפת בצוות שתורמת להיותנו מערך 
מקצועי ומוביל שדואג למטופליו וחותר, 

לצד הטיפול היומיומי, להמשך מחקר 
שמטרתו שיפור איכות חייהם והתמודדותם 

של החולים עם המחלות השונות". 

 
  ענת פק )53(

מנהלת הסיעוד במחלקת המטו־
 אונקולוגיה והשתלות מח עצם

גרושה ואם לשניים

 הישג מרגש בשנה החולפת
"למדתי ליווי רוחני, ואני משלבת את 

 התפיסה והלימוד בעבודתי כאחות 
וכמנהלת. במחלקה אני זוכה מדי פעם, 
לשיחות מקודשות עם חולים. זכורה לי 

שיחה עם חולה בת 75 שחלתה בלויקמיה, 
אשר נאחזת בתקוותה להיות בבר המצווה 

של הנכד כדי שתוכל לומר לו כמה הוא 
אהוב: 'אני כותבת שורות אלה בחודש מאי 

2019, בזמן אשפוזי. לא יודעת אם אזכה 
להיות נוכחת בבר המצווה שלך ולקרוא 

את הכתוב, או אולי מישהו אחר יקרא מה 
שאני רוצה להגיד לך ביום מיוחד זה. דרכך 
למדתי מה זו אהבה ראשונה לנכד... כל כך 
גאה בנכד המושלם, עם התלתלים והעיניים 
הכחולות, תמיד מחייך לכולם. כמה שמחה 
ונחת הבאת ללבי מהיום הראשון'. פגשתי 

אותה אחרי חודש שוב במחלקה. היא אמרה 
שכשקשה לה היא קוראת את המכתב וזוכרת 

מה חשוב".

   ד"ר אורי רוזובסקי )50(

 מרכז תחום המחקר הבסיסי במערך
בזוגיות ואב לשניים

לאן תצעיד את המערך בשנה 
הקרובה? "בשנת 2009 ניבא הנשיא 

שמעון פרס ז"ל שישראל תהיה מעצמת ננו 
טכנולוגיה. באותה שנה עדיין הייתי לקראת 

סיום ההתמחות בהמטולוגיה. עשור לאחר מכן 
אני מוביל כמה פרויקטים ננו - טכנולוגיים 

 לאבחון מחלות שונות וכנשק כנגד 
 תאים סרטניים". 

 איחול למערך לשנת תש"פ?
"כרופא ומדען שעבר כברת דרך ארוכה 

במערכת הבריאות, אני גאה במקום שבו אני 
נמצא היום. אני מוקף באנשים שאוהבים את 

מה שהם עושים, חדורי תחושת שליחות, 
סקרנים, ובעלי יכולת אינטלקטואלית ראויה 
לקנאה. מוסדות מובילים בעולם יכולים רק 

לקנא באנשים שמובילים את המערך שלנו. 
אנחנו מקווים שההרכב האנושי המשובח 

מבטיח את זה, ואני מקווה שהשנה גם נקדם 
 את תחום ניטור תוצאות הטיפולים 

בזמן אמת".

  ד"ר אופיר וולך )44(

מנהל יחידת האשפוז ההמטו־
אונקולוגית ומוביל תחום לוקמיות 

 חריפות ותסמונות מיאלודיספלסטיות
נשוי ואב לשלוש בנות 

 הישג מרגש בשנה החולפת
"היכולת שלנו כמערך ללוות את המטופלים 

ומשפחותיהם בשעות הקשות של האבחנה 
ולתת מענה רב תחומי ומתקדם עד לריפוי 

היא זכות מיוחדת שאני מודה עליה בכל בוקר 
מחדש. שחרורו של מטופל מהמחלקה, לאחר 

שבועות ארוכים של טיפול, כשהוא בעיצומו 
 של תהליך ההחלמה, הוא רגע מרגש 

 ומפעים במיוחד".
לאן תצעיד את המערך בשנה 
הקרובה? "נתקדם בפרויקט ארצי 

לטיפול מותאם למבוגרים צעירים שחולים 
בלויקמיה לימפטית חריפה. כמו כן, נמשיך 

במאמץ לשלב את הטיפולים המתקדמים 
ביותר ונתמיד במחקר בסיסי וקליני לטובת 

המטופלים שלנו".

  ד"ר עדי שחם אבולעפיה )44(

מרכזת תחום המחלות 
 המיאלופרוליפרטיביות

נשואה ואם לשלושה

 הישג מרגש בשנה החולפת
"בחורה צעירה בשנות העשרים לחייה לקתה 

בלויקמיה מיילואידית כרונית, שהייתה בעבר 
מחלה סופנית. היא טופלה במשך ארבע שנים 
והשיגה תגובה מצוינת לטיפול. לאחר שיחה 
איתה ועם בן זוגה החלטנו על הפסקת טיפול 

כדי שתוכל לנסות להרות, שכן קיים איסור 
להרות תוך כדי טיפול בתרופה. הפסקת 
הטיפול נעשתה בשיתוף פעולה מלא עם 

מרפאת הפריון בבית החולים והמשך מעקב 
המטולוגי. כעבור שלושה חודשים הרתה 

 וילדה לפני כחצי שנה תינוק בריא". 
לאן תצעידי את המערך בשנה 

הקרובה? "אני עוסקת בפרויקט דגל 
במסגרתו החולים מדווחים על מצבם 

באמצעות שאלוני איכות חיים. הדיווח הוא 
אומדן נוסף שבעזרתו נוכל לאמוד את הצלחת 
הטיפול גם מנקודת מבטו של המטופל. אנחנו 
שואפים להפוך דיווח זה לממד נוסף ובעזרתו 

לשפר את סיכויי ההישרדות של החולים, 
לצמצם את תופעות הלוואי ולאפשר איכות 

חיים ראויה לכל מטופלינו". 
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