עלון מידע
לעובדי שערי צדק

בשערינו

עובדים יקרים,

גליון מס ˇ ± ßאפריל ≤∞±π

בימים אלה נכנסתי לתפקידי כמנכ¢ל שערי צדק Æארבעה מנכ¢לים קדמו לי
בתפקיד¨ והורישו לי מוסד מפואר¨ מהגדולים בארץ¨ מצויד במיטב המכשור¨
במבנים מודרניים ובמסורת של רפואה מתקדמתÆ
בליל הסדר מצווים אנו על ¢והגדת לבנך  ¢שימור הידע לאורך הדורות¨ ואני
מנצל הזדמנות זו להודות לפרופ ßיונתן הלוי¨ אשר השכיל במקצועיותו¨
נעימותו וכישוריו להוליך את הארגון לאורך שנות דור להישגים המוכרים
לכולנו¨ והפך אותו לבית החולים המוביל בעיר ירושלים¨ תוך שמירה על רוח
¢שערי צדקÆ¢
זו זכות גדולה לנהל את שערי צדק¨ ואתגר עצום Æמערכת הבריאות בישראל
היא מערכת מצוינת¨ אבל דלה באמצעים Æבתנאים אלה נעשית כאן עבודה
עצומה¨ עם הצלחות רבות Æאנו זוכים לשבחים רבים ªהציבור ¢מצביע ברגליים¢
ובית החולים גדל ומתפתח בקצב חסר תקדים Æכשותפים¨ חשוב לי לשתף את
כולכם במתרחש בבית החולים Æמדי יום קורים כאן דברים מופלאים Æאנחנו
מצילים חיים¨ מפתחים ומאמצים שיטות טיפול פורצות דרך¨ מגלים גנים
חדשים¨ פותחים מחלקות ויחידות וקולטים אנשי צוות וציוד מתקדםÆ
כשאני מביט על הפסגות העתידיות¨ אני בטוח שנשיג אותן בעזרת כל אחת
ואחד מכם ªרופאים אחיות¨ טכנאים ואנשי מנהל ומשק Æאתם שפוגשים מדי
יום את אלפי המטופלים הבאים לפתחנו
ומטפלים בהם במקצועיות ומסירותª
אתם שדואגים למזון ותרופות¨ לדלק
וגינון¨ למענה טלפוני ידידותי ולמתן
מידע אמין ªאתם שיוצרים ארגון מיטביÆ
דף מידע זה יופיע מדי חודש¨ ואתם
מוזמנים לספר באמצעותו על המתרחש
אצלנוÆ
בפרוס חודש ניסן¨ ברצוני לאחל באופן
אישי לכל אחת ואחד מכם
שלכם¨ עופר מרין
חג שמח וכשרÆ

בתנופת בניה
מכון רדיותרפיה¨ שלב ב ßיוצא לדרךÆ
הושלם בהצלחה שלב א ßבתכנית הבנייה של מרכז
הסרטן בשערי צדקÆ
מחלקת עיניים∫
בימים הקרובים יושלם הבינוי של יחידת
קטרקט וגלאוקומהÆ
נפתח מכון נוירולוגיה חדש
לרווחת הציבור בקומה ≥Æ

פסח שמח למשפחת
שערי צדק!
לב מלאכותי הושתל בארבעה
חולים באי ספיקת לב

לאחר תקופת היערכות ארוכה התחלנו לבצע השתלת לב מלאכותי בחולים
הסובלים מאי ספיקת לב Æעד כה בוצעו  ¥השתלות מוצלחות Æמדובר במכשיר
מכני¨ שמושתל בלבו של המטופל ומסייע לפעולתו התקינה של החדר
השמאלי הכושל Æבראשית דרכו היווה השתל המלאכותי פתרון זמני עבור
חולים שהמתינו להשתלת לב¨ או כפי שהוגדר ¢גשר להשתלה Æ¢השינוי
בתפיסה החל כאשר הצוותים הרפואיים הבחינו כי במקרים רבים מושתלים
חיו שנים רבות עם השתל המלאכותי¨ עד כדי ויתור על אופציית ההשתלהÆ
¢מרגע שזה הפך ב≠∑∞∞≤ לפעולה שגרתית אנו עדים לכך שישנם חולים
שחיים כבר ∞ ±שנים עם השתל ¨¢מסביר ד¢ר אהוד יעקבזון¨ מנהל יחידת
תמיכה לבבית מכנית בשערי צדק¨ שביצע את הניתוח¨ ¢איכות החיים שלהם
השתפרה משמעותיתÆ¢
לחצו לצפייה בכתבה

נפתחה שלוחה של מכון
הדימות בסמוך למיון

מכון דימות חדיש נפתח לרווחת מטופלי המיון במרכז הרפואי שערי צדק
וכולל מכשיר  CTמהדור המתקדם ביותר¨ שני חדרי צילום חדשים וחדר
אולטרסאונד Æהמכון החדש צפוי לקצר את זמני ההמתנה במיון ולייעל את
זרימת הפעילות הרחבה בוÆ

שחקני הפועל ירושלים מבקרים ילדים בבי¢ח וילף
שחקני קבוצת הכדורסל הפועל ¢בנק יהב ¢ירושלים ערכו זו השנה ה≠≤±
ברציפות¨ את אירוע פורים המסורתי במחלקות הילדים בבית החולים
ßוילף ßלילדים בשערי צדק Æהאירוע התקיים בהשתתפות מנהלי
הקבוצה¨ הצוות המקצועי והשחקנים¨ אליהם הצטרף השנה גם גביע
המדינה¨ בו זכתה הקבוצה בחודש שעבר Æהאירוע המשותף של שערי
צדק והפועל בנק יהב ירושלים בפורים¨ שהפך למסורת ארוכת שנים¨
מהווה נדבך נוסף בקשר ההדוק בין שני הצדדים הנמשך לאורך כל
השנה Æשחקני הפועל בנק יהב ירושלים מלווים וßמאמצים ßאת הילדים
המטופלים במרכז הרפואי שערי צדק במהלך העונה ומארחים אותם
בדרך קבע במשחקי הבית של הקבוצה Æהפועל אף משתפת נציגים
ממחלקות הילדים של בית החולים ßוילף ßלילדים¨ בטקסי הקהילה של
הקבוצה¨ במהלכם מוזמן אחד מהילדים לעלות לפרקט לקול תשואות
הקהל ולקבל שלל מתנות מהקבוצה ובעיקר הרבה חום ואהבהÆ
לחצו לקריאה נוספת

רצים לבריאות

שידור חי מחדר הצנתורים בכנס
מצנתרים בינלאומי שנערך
במרכז הרפואי שערי צדק
כנס בין לאומי בנושא צנתורים מורכבים נערך במרכז הרפואי שערי צדק
בתחילת מרץ Æלמעלה מ≠ ∞≤ ±רופאים¨ מצנתרים מהארץ ומהעולם צפו
בשידור חי בארבעה הליכים מורכבים במיוחד שבוצעו בחדר הצנתורים
ההיברידי במרכז הלב המשולב בשערי צדק Æהצנתורים המורכבים בוצעו
במטופלים עם חסימות קשות במיוחד ובעיות מבניות בלב¨ על ידי צוות מערך
הצנתורים בשערי צדק יחד עם שלושה קרדיולוגים בעל שם עולמי שהגיעו
במיוחד להציג בכנס הייחודי∫ פרופ ßאליוט סמית ßופרופ ßגßוליאן טרנגß
מבריטניה ופרופ ßמשימה יאמאן מיפןÆ

מיומנות והיערכות ≠
תרגול מצבי חירום לצוותי
רפואה דחופה בשערי צדק
המרכז הרפואי שערי צדק מספק זה שלוש שנים את כל שרותי הרפואה
למשתתפי מרתון ווינר ירושלים שנערך ביום שישי ה≠ Æ±µÆ≥Æ≤∞±πפרופ ßנעמה
קונסטנטיני מנהלת המרכז לרפואת ספורט ע¢ש היידי רוטברג משמשת
כמנהלת הרפואית של המרתון ועומדת בראש צוות רפואי הכולל בין היתר
שש אחיות ממיון שע¢צ שאייש את אוהלי הרפואה הממוקמים בשטח ביחד
עם צוותי מד¢א Æהשנה נפתחה לראשונה קבוצת ריצה רשמית של המרכז
הרפואי לצוותים השונים ובהם¨ רופאים¨ אחיות ועובדי משק ומנהלÆ
כ≠∞∞ ±רצים¨ עובדי בית החולים השתתפו במסלולים השוניםÆ

צוות המחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי שערי צדק נערך
לשעת חירום ובמסגרת זו מתכנסים אחיות ורופאי המחלקה¨ אחת
למספר חודשים לתרגול וריענון נהלי חירום Æבחודש שעבר נערך
במרכז הרפואי המפגש הראשון מתוך שלושה ימי עיון תקופתיים
הכוללים בחינה אינטראקטיבית באמצעות אפליקציה ייעודית בנייד¨
סדרת הרצאות מפי הצוותים הבכירים וסימולציה של מקרי חירום
במטופלים בעזרת בובה ממוחשבת Æבתום יום העיון התכנסו
הצוותים בחדר הטראומה להפקת לקחיםÆ

אנחנו על המפה!
מחקר ישראלי בהשתתפות מספר מרכזים רפואיים
ברחבי הארץ שמערך הלב המשולב בשערי צדק לקח
בו חלק¨ העוסק בטכניקות להשתלת דפיברילטורים
במטופלים הסובלים מאי ספיקת לב הוצג בכנס
מחקרים פורצי דרך של האיגוד הקרדיולוגיה
האירופאי  ESCלשנת Æ≤∞±π

עוד בקצב הלב∫ פרופ ßמיכאל גליקסון¨ מנהל מערך
הלב המשולב במרכז הרפואי שערי צדק הציג את
הקווים המנחים האירופאים החדשים להשתלת
אוטם להתקן סגירה שחיבר יחד עם ד¢ר רפאל וולף ¨
מנהל יחידת מחלות לב מבניות בשערי צדק¨ בכנס
האיגוד האירופי להפרעות קצב  EHRAלשנת ≤∞±π
שנערך בליסבוןÆ

המכון לשיקום לב עבר
למשכנו החדש ביד שרה
המכון לשיקום הלב שפעל בעשורים האחרונים בקומת הלב ©קומה ∞ ®±עבר
למשכנו החדש בבנין יד שרה Æהמכון מציע שיקום רב תחומי הכולל ייעוץ
ומעקב על ידי קרדיולוג מומחה בשיקום לב¨ אחות הבקיאה בגורמי הסיכון¨
פיזיולוג מאמץ ומאמן המכין תכנית אימון גופני גם לחולים המורכבים ביותרÆ
האתגר הטיפולי הגדול ביותר לחולים לאחר אירוע לב הוא חזרה לתפקוד
מיטבי ובמקביל מניעת אירוע הלב הבא Æמטרה זו מושגת במידה רבה כאשר
מטופלים לאחר אירוע לב משתתפים בתכניות לשיקום לב¢ Æמטבע הדברים
מטופל שעבר אירוע לב חווה זעזוע מסוים¨ ערעור ביטחונו העצמי¨ חששות¨
ולרוב גם חוסר ידע מה מותר ומה אסור לו כחולה לב¨ וכמובן ישנה הפגיעה
בתפקוד הלב בזמן האירוע Æשיקום לב אינו ¢מכון כושר ¨¢זוהי תכנית רב
תחומית המעניקה לחולה הלב כלים להתמודדות ולהביאו לתפקוד אופטימלי
בכל תחומי החיים בתפקוד היומיומי ובמקביל למנוע את האירוע הבא¨¢
מסביר ד¢ר קליין¨ קרדיולוג בכיר¨ מנהל המכון לשיקום הלב במרכז הלב
המשולב בשעßצ ויוßßר החוג לשיקום לב באיגוד הקרדיולוגי בישראלÆ

אירועים וכנסים
קרובים בשערי צדק
כינוס רופאי הילדים ≠ ירושלים והסביבה

לראשונה בארץ∫
ניתוח מוח בעזרת
מערכת רובוטית במרכז
הרפואי שערי צדק
לאחרונה¨ נעשה במרכז הרפואי שערי צדק¨ בפעם הראשונה בישראל¨
שימוש במערכת רובוטית מסוג  Renaissanceבמהלך ניתוח מוח Æמערכת
רובוטית זו¨ פיתוח של חברת מזור רובוטיקה © ®Mazor Roboticsהישראלית¨
מציגה תוכנת הנחייה ניתוחית רובוטית מתקדמת אשר פותחה במטרה לסייע
בניתוחים המחייבים רמת דיוק מרבית Æכבר יותר מעשור הטכנולוגיה
הרובוטית של מזור משמשת לניתוחי עמוד שדרה¨ מהם בוצעו עשרות אלפי
ניתוחים עם המערכת ברחבי העולם Æבשנים האחרונות טכנולוגיה רובוטית זו
אושרה גם לניתוחי מוח ומשמשת לניתוחים להכנסת אלקטרודות מוחיות
לטיפול במחלות ניווניות¨ כגון מחלת פרקינסון ≠ בהן דיוק מיקום האלקטרודה
בעל חשיבות עליונה בהצלחת הטיפול¨ וניתוחים לביופסיה מוחית¨ בהם יש
צורך בדגימה מדויקת מאוד שנלקחת מאזור פתולוגי במוח Æנכון להיום¨ ישנם
שמונה מרכזים רפואיים בעולם בלבד שעושים שימוש בטכנולוגיה
מתקדמת זו בניתוחי מוח וכעת נמנה עליהם גם המרכז הרפואי שערי צדקÆ

בית חולים וילף לילדים¨ המרכז הרפואי שערי≠צדק וחברי
הועדה המארגנת מתכבדים להזמין אתכם למפגש השנתי
של כינוס רופאי הילדים ≠ ירושלים והסביבהÆ
יום ג ±¥ÆµÆ≤∞±π ßט ßבאייר תשע¢ט בשעה ∞≥∫∏∞
באודיטוריום ע¢ש הדי שטיינברג ©קומה Æ®µ

ßשישי בריא ≠ ßיום עיון לקהל הרחב
בנושא גנטיקה
יתקיים ב≠ ≥±במאי¨ יום ו ¨ßכ¢ו באייר בשעה ∞∞∫π

בדיקה חדשה ופורצת דרך
בשערי צדק לגילוי בעיות
בתנועת המעי הדק
לראשונה בישראל¨ רופאים בשערי צדק מהמערך הגסטרו≠כירורגי והמכון
לרפואה גרעינית ייצרו הליך בדיקה שבוחן את ניידות המזון במעי הדקÆ
¢מדובר בבדיקה ייחודית המתבצעת כיום רק בשערי צדק  ¨¢מספר ד¢ר יוסף
ליסי¨ מנהל היחידה לנוירוגסטרואנטרולוגיה ורצפת האגן בבית החולים¢ Æנכון
להיום זוהי הבדיקה הטובה ביותר בעולם להעריך את התנועתיות של המעי
הדק Æהיא מתבצעת במספר קטן של מרכזים בארה¢ב ואנו הראשונים
המבצעים אותה בישראל Æ¢

צנתור מוחי ראשון
מסוגו בעולם בפגה

טקס יום הזכרון
לחללי מערכות ישראל ולנפגעי
פעולות האיבהÆ

הפגה נולדה עם מום נדיר שסיכן את חייה ואלמלא ההליך הרפואי
היא לא הייתה מצליחה לשרוד יותר מחודשיים Æהצנתור המורכב
בוצע בהצלחה בפגה כה קטנה לראשונה בארץ על ידי ד¢ר יעקב
אמסלם מנהל היחידה לנוירו≠רדיולוגיה פולשנית במרכז הרפואי
שערי צדקÆ
לחצו לקריאה נוספת

 πבמאי ˇ ד ßבאייר ˇ ±∞∫¥µ

ברחבת הכניסה לבית החולים

אמפתיה¨ חמלה ורגישות
בשערי צדק

יום העצמאות
חג עצמאות
שמח!
פרח לכל אורח¨
הישר מהמאבטח

פרויקט ראשון מסוגו במערכת הבריאות יצא לדרך ≠ כוחות עזר בבית החולים
שערי צדק יצאו להשתלמות במרכז מס¢ר¨ מרכז לסימולציה רפואית במטרה
לשפר את השירות של כוחות העזר עבור המטופלים ובני משפחתםÆ
¢זיהינו כי בשנים האחרונות פעילות כוחות העזר בבית החולים צמחה וכיום
הם שותפים מלאים לעשיה הסיעודית הבסיסית ומבצעים פעולות שאחיות
היו עושות בעבר כגון∫ רחיצת מטופלים¨ האכלה והחלפה ¨¢מסבירה ציון צהר¨
אחראית כוחות העזר בהנהלת הסיעוד בבית החולים¢ Æלקראת סיום תפקידו
יזם המנכ¢ל היוצא פרופ ßיונתן הלוי לקיים ימי השתלמות לכוחות העזר במרכז
מסר בהם התנסו¨ חוו¨ קיבלו כלים ורכשו מיומנויות כדי להעניק למטופלים
את הכי טוב שאפשר ¨¢הוסיפהÆ
לדברי צהר¨ המטרה העיקרית שעמדה לנגד הנהלת בית החולים היא
להכשיר גם את הכוחות הנלווים לצוות הרפואי והסיעודי להעניק מענה אנושי
לצרכים הבסיסיים והחשובים של המטופל ובני משפחתו¢ Æבשערי צדק¨
החמלה האנושית ורגשות האמפתיה הן אחת המטרות החשובות ביותר
העומדות לנגד עיננו ואנו מאמינים כי על כל צוות בית החולים  שעובד בעבור
המטופלים לדעת כיצד להגיב לסיטואציות מורכבות כמו שרק מציאות בבית
חולים יכולה לייצרÆ¢

פורים הוא החג הכי שמח ובמחלקת ביטחון החליטו להעלות חיוך על פני
הבאים בשערינו בדרך מקורית במיוחד ≠ בכל אחת מהכניסות למרכז
הרפואי חילקו המאבטחים פרחים לעוברי אורח ובהם עובדי המרכז הרפואי¨
מטופלים ובני משפחותיהם שנענו בפליאה ובשמחה למחווה המרגשתÆ
¢לבית חולים מגיעים לרוב אנשים עם הרבה תחושות ורגשות Æשמחה היא
לא התחושה הרווחת Æ¢מסביר אלי גרגיר¨ קצין הביטחון של המרכז הרפואי
שערי צדק¨ שיזם את הפרויקט¢ Æחיפשנו דרך יצירתית ומפתיעה להעלות
חיוך גדול על פניהם Æהצלחנו ÆÆÆוהתרגשנו יחד איתםÆ¢

עם הפנים לעובד

נעים להכיר.
מינויים לחודש מרץ

הודעות ועד העובדים
עובדים יקרים¨
האביב הוא תקופה של פריחה¨ שגשוג והתחדשות¨ כמו גם היציאה
מעבדות לחירותÆ
חג החירות הוא נקודת זמן טובה להסתכל על ההישגים של כל אחת
ואחד מאתנו ולהיות גאים בהצלחות¨ בעשייה¨ בשיתוף הפעולה
ובצמיחהÆ
כיו¢ר הוועד¨ אני גאה לראות את העשייה היומיומית שלכם העובדים¨
את הנתינה והמסירות לעבודה¨ ורואה בכם כמשאב היקר ביותר של
הארגון Æמבחינתי¨ עובדים שמחים זה ארגון מצליחÆ
לכבוד התחלות החדשות עם כניסתו של פרופ ßמרין לתפקיד¨ אני
מאחלת לכולנו שתיסלל הדרך¨ בשיתוף פעולה¨ לבניית מערכת
משגשגת ואיתנהÆ

חיימוב טניה
אחות אחראית מכון גסטרו

ד¢ר קסירר יאיר
מנהל שירות תינוקות

פרופ ßבן עמי עדו
מנהל יחידת הפריה חוץ גופית

צעיר בנימין
אח אחראי מכון אורולוגי

ד¢ר אריאל רוקח
מנהל יחידת טיפול נשימתי

פרופ ßשרמן יואב
מנהל מחלקת פתולוגיה

אמשיך להיות למענכם ובשבילכםÆ
מאחלת לכם ולבני משפחותיכם חג אביב פורח¨ חג של תקווה
ובשורות טובותÆ
לרשותכם בכל עתÆ

בברכת חג כשר ושמח¨
אתי גבאי
יו¢ר ועד העובדים

משאבי אנוש
קורס ארגוני במתורגמנות רפואית הסתיים החודש ובעקבותיו נוספו
 ±±מתורגמנים רפואיים מקרב עובדי בית החולים לקבוצה הקיימת
והפעילה בתרגום לשפות ערבית¨ רוסית¨ אמהריתÆ
נפתחה כיתת מחשבים חדשה בקומה  ¨µסמוך לספריה הרפואית¨
העומדת לרשות העובדים לצורך ביצוע משימות הלמידה האישיותÆ
סדרת קורסים במחשבים תתקיים בכיתת המחשבים החדשה בחודש
מאי∫  Excelמתחילים ≠  Excel ¨±¥Øµמתקדמים ≠ Outlook ¨≤∏Øµ
מתקדמים ≠ ∂ Power Point ¨±±Øמתחילים ≠ ∂Power point ¨±∑Ø
מתקדמים ≠ ∂ Æ≤µØהרשמה במחלקת הדרכהÆ
קורסי החייאה מתקדמת במתכונת היוקרתית והייחודית בארץ מטעם
איגוד הלב האמריקאי © ®AHAיתקיימו בבית החולים בחודש מאי
בתאריכים אלו∫  Æ≤π≠≥∞Øµ ¨≤∂≠≤∑Øµ ¨±≥≠±¥Øµהרשמה במחלקת
הדרכה Æעל מועדים של קורסי החייאה נוספים ניתן להתעדכן
במחלקת הדרכהÆ
לפרטים נוספים∫ Hadracha@szmc.org.il

לפנינו צפויות הצגות קליניות
ד¢ר מחאמיד מחמוד
מנהל היחידה ההפטו≠ביליארית

יש לכם עדכונים או סיפור מעניין?

כתבו לנו במייל  aviraz@szmc.org.ilאו חייגו ≥© ∞µ¥≠∑¥¥≥≤πאביגיל רז®

±ÆµÆ±π
±µÆµÆ±π
≤≤ÆµÆ±π
≤πÆµÆ±π

כף יד
כירו ßפלסטית
אף אוזן גרון
גושה

