עלון מידע
לעובדי שערי צדק

בשערינו
גליון מס ˇ ≤ ßמאי ≤∞±π

עובדים יקרים,

לפני שבועיים צוין ברחבי העולם שבוע האחות הבין לאומי ואנו ניצלנו את
ההזדמנות להודות ולהביע הערכה ל≠∞∞∏¨ ±האחיות והאחים שלנו על
עבודתם המסורה והמקצועית Æצוות האחים והאחיות נמצא ליד מיטת
המטופל¨ בימים ובלילות ולמרות העומס הרב ומערכת בריאות מאתגרת
ועמוסה¨ מצליח לבצע את עבודתו תוך חיוך¨ ומפגין חוסן נפשי אל מול מצבים
מורכבים ומאתגרים¨ ועל כך יעידו מאות מכתבי התודה שאנו מקבליםÆ
לרגל חודש הרמדאן¨ חודש הצום והתפילות¨ נברך את עובדינו המוסלמים ובני
משפחותיהם בברכה המסורתית
רמדאן כריםÆ
בחודש האחרון חנכנו את המכון לאבחון
נוירולוגי החדש¨ הכנסנו לשימוש מוניטורים
מתקדמים בחדרי הלידה והוספנו לסל
השירותים בדיקות ייחודיות Æעל כך וגם
מספר ¢טעימות ¢מפרוצדורות רפואיות
ייחודיות תוכלו לקרוא בגיליון שלפניכםÆ

שלכם¨ עופר מרין

מחקר
חדש

מי משיג תוצאות
ניתוחיות טובות יותר
הרובוט או המנתחø

בשנתיים האחרונות נכנס לשימוש במערך האורולוגי במרכז הרפואי
שערי צדק¨ רובוט דה וינצßי מהדור החדש Æניתוחים רובוטיים אלו
מאפשרים לנתח תינוקות קטנים מאוד הסובלים ממגוון בעיות
אורולוגיות¨ עם חתך קטן יותר ומשך החלמה קצר מהטיפול בניתוח
רגיל המקובל היום בעולם Æמחקר חדש שנערך בשערי צדק¨ בהובלת
פרופ ßבוריס צßרטין¨ מנהל מערך האורולוגיה במרכז הרפואי¨ ביקש
להשוות בין שתי הגישות¨ הניתוחית והזעיר פולשנית בטיפול בהיצרות
במוצא של אגן הכליה אצל תינוקות קטניםÆ
∞≥ תינוקות נותחו בשיטה זו בעזרת רובוט דה וינצßי מהדור המתקדם
עם תוצאות מצוינות כאשר אחד מהם נותח בגיל ∏ חודשים Æלפי צוות
המחלקה מדובר בגיל צעיר מאוד לניתוח שתוצאותיו יפורסמו בכינוס
הקרוב של האיגוד האורולוגי האמריקאי שייערך בשיקגו בסוף החודשÆ

מצדיעים לאחים
ולאחיות בשערי צדק°
יום האחות הבינלאומי הוא מועד שנחגג מדי שנה ברחבי העולם בתאריך ≤±
במאי¨ יום השנה להולדתה של פלורנס נייטינגייל¨ מייסדת מקצוע הסיעוד
המודרני¨ כדי לציין את התרומה של הסיעוד לחברה Æבישראל החגיגות
נמשכות שבוע ובמהלכו נערכים אירועים שונים ברחבי הארץ וכן בכל אחד
מבתי החולים ובתי הספר לסיעודÆ
מדי שנה נקבע נושא מרכזי ליום האחיות על ידי המועצה הבינלאומית
לסיעוד Æהנושא לשנת  ≤∞±πהוא∫ בריאות לכולם Æעל פי הנושא בחרה
הנהלת הסיעוד בשיתוף עם המרכז האקדמי מכון לב לקיים דוכני בריאות
ברחבי ביה¢ח Æבדוכנים עמדו אחיות של ביה¢ח וסטודנטים לסיעוד ונתנו
הדרכות לאורחים¨ מטופלים ולצוותים בנושאים מקדמי בריאות כגון∫ מניעת
נפילות¨ מניעת מחלות לב ומניעת סוכרת¨ בטיחות והיגיינה בקרב ילדים וכן
צוות מניעת זיהומים הזכיר למטופלים לשאול את המטפלים האם זכרו
לחטא ידייםÆ

בתמונה∫ יריד אחיות יוצרותÆ

נפתח שוק ¢אחיות יוצרות ¢שהסלוגן שלו היה ¢אחות ומעבר ¢כאשר הרעיון היה
להציג את האחיות ברמה אישית¨ ואת עשייתן מעבר לזמן הרב שהן נמצאות
בביה¢ח Æלהרבה מהאחיות יש תחביבים בנוסף למקצוע המאתגר Æיש לנו אחיות
מנגנות ©הקמנו להקה שקוראים לה סו לה סי ≠ עוד¨ המנגנת באירועים של
הסיעוד® יש לנו אחיות רצות ©חלקן השתתפו במרוץ ירושלים®¨ יש לנו אחיות
מציירות¨ מכיירות¨ מפסלות Æוכמובן אחיות בשלניות¨ קונדיטוריות ושוקולטייריות
מדופלמותÆ
בשוק אחיות יוצרות¨ קיבלו אחיות שרצו¨ דוכנים ומכרו את מרכולתן Æרבים
מהעובדים ומהמבקרים נהנו להסתובב בין הדוכנים ולקנותÆ
סוף השבוע נחתם באירוע גרפיטי גדול בקומת הכניסה לביה¢ח שבו
העוברים והשבים יכלו לכתוב תודה אישית לאחיות שטיפלו בהם או
ביקיריהםÆ

ניצחון¨ שלשה מנצחת או תואר אליפות
גם בעולמם רווי הריגושים של ספורטאים אין דבר מרגש יותר
מלידת תינוק Æלפני כשבועיים¨ נולדה בתם השלישית של שחקן
הפועל ירושלים בכדורסל דשון באטלר ורעייתו מייגן במרכז הרפואי
שערי צדקÆ
עבור הזוג באטלר ≠ שבמסגרת חייו ככדורסלן מקצועני¨ עברו לא מעט
תחנות באירופה ©בהם לטביה¨ בלגיה¨ צרפת וגרמניה® ≠ זוהי אינה הפעם
הראשונה שהם יולדים מחוץ לארה¢ב מולדתם∫ בנם האמצעי של בני הזוג
באטלר נולד בגרמניה בזמן שהאב דשון שיחק בקבוצה מקומית¢ Æמתוך
שלוש הלידות¨ חוויית הלידה האחרונה הייתה הכי מוצלחת Æהצוות היה
מקצועי וחם ואנו נרגשים מלידת הנסיכה הקטנה לשני אחיה ¨¢אמרו בני
הזוג בהתרגשותÆ
התינוקת החדשה לבית משפחת באטלר מצטרפת לשורה ארוכה של
שחקנים זרים ונשותיהם שבחרו בשנים האחרונות ללדת במרכז הרפואי
שערי צדק Æרק בתחילת החודש חגגו שחקן הקבוצה ירושלים ©המושאל
להפועל גליל עליון® גßו לואל אצßויל ובת זוגתו גßסטיס את הולדת בתם
הראשונה¢ Æזה מאוד מרגש ואנו אסירי תודה לצוות המקצועי בבית החולים
שבחסותו הגיחה לעולם בתנו הבכורה¨ בריאה ושלמה Æזה לא מובן מאליוÆ¢
אמרו ההורים הטריים והנרגשיםÆ

ניגריה לומדת
על טיפול מהיר ויעיל
במקרי טראומה
נציגות העמותה הבין לאומית לטיפול במקרי טראומה בניגריה¨ נפגשו בתחילת
החודש עם המנכ¢ל פרופ ßעופר מרין וד¢ר אלון שוורץ¨ מערך הטראומה בשערי
צדק¨ על מנת ללמוד מצוותיו המנוסים על ניהול נכון של מערך טראומה
והיערכות מיטבית לאירועי חירום Æזאת¨ על מנת להקים מערך טראומה ראשון
מסוגו בעיר לאגוס המונה כ≠∞≤ מיליון תושביםÆ

בתמונה∫ בני הזוג באטלר במחלקת יולדות בשערי צדק

לראשונה בארץ¨ MRI

לאבחון מום לב בעובר
מרכז הלב המשולב במרכז הרפואי שערי צדק יחד עם המרפאה
לאבחון טרום לידתי ביצעו בחודש שעבר לראשונה בארץ בדיקת MRI
לאבחון מום לב בעובר Æלדברי הצוות הרפואי שביצע את הבדיקה
ובראשו ד¢ר מקס גודפרי¨ קרדיולוג ילדים בכיר בבית החולים ßוילףß
לילדים שערי צדק¨ לבדיקה יתרונות מרובים∫ היא מאפשרת לצפות
בזוויות שונות של לב עובר¨ ללא קשר למנח העובר ולאבחן בדיוק
מרבי את המום הלבבי Æהבדיקה אינה פולשנית וללא קרינה נלוויתÆ
¢ככלל כאשר ישנו חשד לממצא חריג בלב אנו עושים שימוש באקו לב
עובר Æבמקרים מסוימים העובר במנח שלא מאפשר לאבחן בבירור
את המום על ידי בדיקת האקו ואז היתרונות של בדיקת ה≠ MRIבאים
לידי ביטוי ביכולת לאבחן בצורה מדויקת יותר את הבעיה Æאבחנה
מדויקת מסייעת לתכנון טרום≠לידתי Æבספרות העולמית כבר הוכח
שבדיקה זו נמצאה יעילה לאבחון מומי לב שונים הקשורים בקשת
האאורטה Æבמקרה שביצענו בשערי צדק לאבחון העובר באישה
בשבוע ≥≥ להריונה¨ התוצאה אישרה את החשד ¨¢מסביר ד¢ר גודפריÆ

בתנופת בניה
בתמונה ©משמאל®∫ רונית נאמן שליוותה את המשלחת בארץ¨ צמד
הרופאות מניגריה שיובילו את הפרוייקט¨ פרופ ßמרין וד¢ר שוורץÆ

הופעלו מרפאות גלאוקומה

ßßלאהוב¨
לשאוב¨
להניקßß

ניתוח מוח פתר בעיית
השמנת יתר
שני מקרים נדירים של צעירים בשנות העשרים לחייהם¨ אשר סבלו
מגידול מוחי שהוביל להשמנת יתר¨ נפתרו באמצעות ניתוח מוחÆ
שלושה חודשים לאחר הניתוח להסרתו¨ הצעירים השילו קרוב
לשלושים קילוגרם Æיצחק גליק¨ אחד משני הצעירים הללו ציין
לאחרונה ≥≤ אביבים¨ את חגיגות יום ההולדת שלו בחר לציין במחלקה
בה קיבל חיים חדשים Æמחלת קושינג נגרמת ע¢י סוג נדיר יחסית של
אדנומות אשר מפרישות הורמון בשם  ¨ACTHשגורם להפרשת יתר
של קורטיזול¨ או הורמון הדחק¨ מבלוטת יותרת הכליה Æ¢מסביר ד¢ר
ליאור גונן¨ נוירוכירורג בכיר במחלקה לנוירוכירורגיה בשערי צדק
שניתח את שני הצעירים¢Æכיוון שמדובר בתסמינים שאף לא אחד
מהם הינו ספציפי למחלת קושינג ≠ לעיתים קרובות ישנו איחור ניכר
באבחנת המחלה¨ שללא טיפול יעיל מובילה לתחלואה משמעותית
ולתמותה מוקדמתÆ¢
לחצו לקריאה נוספת

מכון אבחון נוירולוגי
מערך המוח בשערי צדק
ממשיך להתרחב
בחודש שעבר נחנך המכון החדש לאבחון נוירולוגי בשערי צדק במסגרת
הרחבת השירותים במערך המוח בבית החוליםÆ
¢המכון החדש שצויד במכשור החדשני ביותר¨ מספק שירות למטופלים
אמבולטוריים¨ שהופנו על ידי רופא הקהילה ולמטופלים המאושפזים בבית
החולים ונזקקים לבירור בעיות נוירולוגיות שמחייבות בדיקות
אלקטרו≠פיזיולוגיות ¨¢מסביר ד¢ר רוני אייכל¨ מנהל המחלקה הנוירולוגיתÆ
¢החזון שעמד לנגד עיננו הוא הרחבת השירותים הנוירולוגים¨ עבור תושבי
העיר Æבהמשך¨ יפתח המכון גם מרכז חדיש שיעסוק בתחום כאבי הראשÆ
את צוות המרכז ירכיבו את ד¢ר שירה מרקוביץ ßוד¢ר מרינה דאנו ≠ שעובדות
כבר שנים בתחום בבית החולים וד¢ר אבי אשכנזי¨ שהצטרף לאחרונה
לצוות Æהמרכז החדש עומד להיות הגדול והמשמעותי ביותר בעיר לטיפול
בכאבי ראשÆ

קורס ראשון מסוגו לקידום הנקת פגים נערך במרכז הרפואי שערי צדק
בחודש שעבר Æבקורס השתתפו ≤≥ אנשי מקצוע מפגיות שונות בארץ¨ ביניהם
רופאות¨ אחיות¨ דיאטניות¨ ומרפאות בעיסוקÆ
הקורס תוכנן בהתאם להנחיות משרד הבריאות וארגון הבריאות העולמי¨ לפיהן
כל אנשי המקצוע הבאים במגע עם האם וילוד צריכים לקבל הכשרה בנושא
הנקה על מנת שיוכלו לתת את התמיכה הראויה ולדבר באותה שפהÆ
דינה יעל מירקין¨ אחות ויועצת הנקה בפגייה בשערי צדק שיזמה את הקורס
ביחד עם עוד מספר אחיות יועצות הנקה מבתי חולים שונים בארץ¨ מסבירה כי
הזנה בחלב אם והנקה הם מדדי איכות של טיפול בתינוקות ופגים ביחידה
לטיפול נמרץ יילודים Æלמרות זאת¨ נתונים ארציים מהאיגוד הניאונטולוגי
מעידים על כך שרק • µµמהפגים שנולדים במשקלים מאד נמוכים מקבלים
הזנה שרובה חלב אםÆ
¢אימהות רבות של ילודים המאושפזים ביחידות לטיפול נמרץ חולמות להגיע
למצב הנורמטיבי של הנקת התינוק שלהם¨ אך לא תמיד זוכות לתמיכה
המתאימה במועד הנכון Æהנקת פגים היא אפשרית¨ אך מאתגרת ודורשת
הבנה מעמיקה ותמיכה Æ¢מספרת מירקיןÆ

הקץ לקרינה∫ בדיקה חדשנית
בדרכי השתן לילדים במרכז
הרפואי שערי צדק
צוות הדימות במרכז הרפואי שערי צדק החל לבצע בדיקת ציסטוגרפיה
חדשנית © ®CEVUSתוך שימוש בחומר ניגוד המכיל בועות גז זעירות
ומותאם לאולטרסאונד © ¨®Sonovueהמשמש בין היתר לאבחון רפלוקס
בדרכי השתן Æהשיטה החדשה מקצרת את משך הבדיקה ומתאימה
לילדים בכל הגילאים Æמאחר שאינה כרוכה בקרינה מייננת ©בניגוד לבדיקת
הציסטוגרפיה הרטרוגרדית הרגילה®¨ היא בטוחה יותר לילדים¨ וגם אמהות
בהריון יכולות להשאר לצד הילד בזמן הבדיקהÆ
תמונות אולטרסאונד Æמימין∫ ללא האפליקציה של חומר הניגוד
החדיש ומשמאל עם חומר ניגוד

כליה עם רפלוקס

בתמונה∫ צוות המכון הנוירולוגי החדש

מבנה שופכה

אירועים וכנסים
קרובים בשערי צדק
ßשישי בריא ≠ ßיום עיון לקהל הרחב
בנושא גנטיקה
יתקיים באודיטוריום שערי צדק בתאריך ÆµÆ∑Æ±π

בן ≤≥ אובחן עם גידול גרורתי
שגרם לחור במעי הגס¨ טופל
בגישה חדשנית במרכז הרפואי
שערי צדק וחייו ניצלו
סרטן המעי הגס הוא השני בשכיחותו בישראל Æמדי שנה מאובחנים כ≠∞∞∞¨≥
חולים חדשיםÆ
בשני העשורים האחרונים הטיפולים בסרטן המעי הגס עבר מהפכה של ממש¨
ולאחרונה נוסף לשיטות הטיפול הנפוצות גם טיפול חדשני בשם אימונותרפיהÆ
טיפול בשיטה זו מבוצע בשערי צדק על ידי ד¢ר אסתר טחובר¨ אונקולוגית
בכירה במכון האונקולוגי במרכז הרפואי שערי צדק¨ וכולל שימוש בתרופה
המפעילה את המערכת החיסונית של המטופל עצמו כנגד הגידול הסרטניÆ
טיפול זה מתאים למטופלים שמיצו את כל קווי הטיפול המקובליםÆ
כמו מ ¨ßצעיר בן ≤≥¨ שהיה בסכנת חיים עקב גידול סרטני שלא ניתן היה לטפל
בו בגישות המקובלות Æמצבו של מ ßלא אפשר המשך טיפול כימותרפי והיה צורך
לחפש טיפול ¢מחוץ לקופסה ¢כדי להציל את חייו Æבבדיקות נוספות התברר
שבגידול יש © MSI HIGHאחוז מאד גבוה של מוטציות בגידול עקב פגם בתיקון
דנ¢א® והוא היה מועמד מתאים לטיפול באימונותרפיה¨ זאת משום שככל
שבגידול יש יותר מוטציות כך גדל הסיכוי שיגיב לטיפול מסוג זהÆ
כיום¨ כעבור שנה של טיפול בתרופה¨ בבדיקת  PET≠CTנראה שכמעט כל
הגידול נעלם וכל הסממנים שלו בבדיקות תקינים Æכעת¨ הוא כן מועמד לניתוח
להסרת הגידול בזכות הטיפול האימונותרפי שצמצם משמעותית את הגידול
והפך אותו מלא נתיח לנתיח Æמאז תחילת הטיפול¨ מ ßכבר אינו סובל מתופעות
לוואי¨ הוא העלה חזרה את כל הקילוגרמים שאיבד¨ הנקז הוסר מגופו והוא חזר
לתפקוד מלא¨ עובד¨ מטייל בעולם ומתפקד כאדם בריאÆ

כנס פציעות
ספורט בצעירים
ראשון מסוגו
נערך בשיתוף
המרכז לרפואת ספורט
במרכז הרפואי שערי צדק
וקופות החולים
למעלה מ≠∞∞ ±רופאי משפחה וגופים רפואיים המטפלים בקהילה
התכנסו בתחילת החודש ליום עיון בנושא פציעות ספורט בהובלת רופאי
המרכז הרפואי שערי צדק ובהם פרופ ßנעמה קונסטנטיני¨ מנהלת המרכז
לרפואת ספורט בשערי צדק¨ ד¢ר איבק שריפוב¨ מנהל היחידה
לארתרוסקופיה בשערי צדק וד¢ר תמר וייל¨ רופאה בכירה במחלקת
אורתופדיה ילדיםÆ
בין משתתפי הכנס רופאי משפחה וילדים¨ אורתופדים¨ פיזיותרפיסטים
ומדריכי ספורט שהגיעו לשמוע עדכונים לגבי אבחון וטיפול נכונים
בפציעות ספורטÆ
לחצו לקריאה נוספת

∞∞≤ ערכות למשפחות
מטופלים מחלקות טיפול נמרץ

ככה חוגגים ∞∏ שנות נתינה
חנה טרייסטמן שימשה במשך שנים אחות אחראית במחלקה
כירורגית ילדים במרכז הרפואי שערי צדק Æלפני  ±µשנה פרשה חנה
לגמלאות¨ אך זה לא מנע ממנה מהגעה לביה¢ח על בסיס התנדבותי¨
ולמעשה מאז פרישתה היא מגיעה מדי יום שישי וערבי חג להתנדב
במחלקה בה עבדהÆ

צעד נוסף
לקידום לידה טבעית
בשערי צדק
בימים האחרונים נכנס לשימוש בחדרי הלידה של המרכז הרפואי שערי צדק
מוניטור אלחוטי חדיש לניטור עוברי Æמוניטור אלחוטי זה מאפשר מדידה של
דופק עוברי¨ דופק היולדת¨ רישום צירים וכן ריווי חמצן בדם האם¨ עד למרחק
∞∞ ±מטר מבסיס המכשיר Æהמכשיר המתקדם מאפשר ליולדת לקום
ממיטתה ולהלך בעיצומה של הלידה¢ Æאנו יודעים שתנועתיות עוזרת בלידה
ומכירים בכך שנשים רבות בוחרות שלא להשתמש באמצעי האלחוש
המוצעים ¨¢מספרת גב ßחוה חכם¨ אחות אחראית חדרי לידה בשערי צדקÆ
¢עבור יולדות שבחרו בלידה טבעית מדובר בשינוי משמעותי  המוניטור
מאפשר ליולדת להיות חלק גדול מהלידה בתנועה ובמקלחת Æנשים עם הריון
בסיכון יכולות בדרך זו להמשיך עם ניטור העובר ולהתנועע¨ אם הן מעוניינות
בכך Æ¢סיכמה חכםÆ

בתמונה ©משמאל®∫ עו¢ס ליאורה גוב ארי עם מטופל המחלקה
ההמטולוגית בשערי צדק

לרגל יום הולדתה ה≠∞∏ החליטו בני משפחתה להשקיע במתנה
ייחודית עבורה Æמתנה שמאפיינת את הקשר שלה עם שערי צדק
בצורה הטובה ביותר ≠ חלוקה של ∞∞≤ ערכות לבני משפחה של
מטופלים במחלקה לטיפול נמרץ¨ המכילות פריטים שישמשו אותם
כמלווים במהלך שהותם הממושכת בבית החולים המיועדותÆ

עם הפנים לעובד

נעים להכיר.
מינויים לחודש אפריל

משאבי אנוש
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﺮﱘ
רמדאן≠כרים°
אנו מברכים את עובדינו המוסלמים בברכת
רמדאן≠כרים °רמדאן מצוין על ידי צום הנמשך מעלות
השחר ועד שקיעה¨ ומסתיים מדי ערב בארוחת
איפטאר מסורתית Æהחג מסתיים ב¢עיד אל פיטר ¨¢שיחול
השנה ככל הנראה ב≠∂ ∂Øביוני או בסמוך לו Æמשפחת שערי צדק היא סמל
לשותפות ודו≠קיום ואנו מכבדים את אמונתו ודרכו של כל הבא בשערינוÆ

ד¢ר אלונה בן נון
מנהלת יחידת טיפול נמרץ
ילודים

גב ßחן הרוש
אחות אחראית בקרדיולוגיה

גב ßדינה וינשטיין
אחות אחראית חדר לידה
בשלוחת ביקור חולים

מר אליאס מאזווי
אח אחראי של יחידת
הצנתורים ומערך
האמבולטורי בקרדיולוגיה

הודעות ועד העובדים
עובדים יקרים¨
בראשית דברי ברצוני להודות להנהלה החדשה בראשות פרופ ßמרין אשר
מגלה קשב רב ועניין¨ בשיח המשותף בנושאי העובדים והוועד Æאני
מברכת על כך ובטוחה כי זה הוא הייסוד שיוביל אותנו להגיע להישגים
וליעדינו המשותפיםÆ
שי לחג
החל מהחגים הבאים יחול שינוי במדיניות שי לחג¨ עד כה נשים בשמירת
הריון לא היו זכאיות לקבל שי לחג מפאת היעדרותן מהעבודה Æלאחרונה
הסדיר ועד העובדים את תנאי קבלת השי לחג ומעתה נשים אלו יהיו
זכאיותÆ
ימי כיף לעובדים
בימים אלו מאורגנים שלושה מועדים לימי כיף בים המלח ובנוסף¨ בערב
ראש חודש סיון יצא טיול לקברי צדיקים¨ פרטים והרשמה דרך מזכירות
ועד העובדיםÆ
ערכת אבלים
כחלק מדינמיקת החיים פוקדים אותנו גם רגעי צער Æועד העובדים
בשיתוף ההנהלה¨ שולח ערכת אבלים אל בית המשפחה כאות תמיכה
והשתתפות בצערה Æמימוש הערכה ייעשה לאחר שיעביר העובד הודעה
אל מזכירות הוועד¨ או אל מחלקת משאבי אנושÆ
גמול השתלמות
בהמשך לקיומו של גמול השתלמות א ¨ßאנו שמחים לבשר על פתיחת
קורסים לגמול השתלמות ב ßלעובדים הזכאים ≠ החל מחודש ספטמבר
 Æ≤∞±πפרטים והרשמה במזכירות הוועדÆ

ד¢ר שני שמעון
גב ßדגנית קובלינר
אחות מרכזת החייאה מוסדית מנהלת המערך האונקולוגי
בשערי צדק

שלכם ובשבילכם¨
אתי גבאי
יו¢ר ועד העובדים

לפנינו צפויות הצגות קליניות
 µÆ∂Æ±πפנימית אß
 ±≤Æ∂Æ±πמלר¢ד
 ±πÆ∂Æ±πיילודים
 ≤∂Æ∂Æ±πמערך נוירולוגי

בתמונה∫ טיול עובדים למושב ירדנה בצפון הארץ במרס האחרון

גאים ברופאים שלנו°
פרופ ßנתן צßרני¨ מנהל היחידה לכאב אונקולוגי וטיפול תומך
ד¢ר שני שמעון¨ מנהלת המערך האונקולוגי
ד¢ר אורה רוזנגרטן¨ מנהלת היחידה לאונקולוגיה גינקולוגית
פרופ ßבן קורן¨ מנהל מכון רדיותרפיה
פרופ ßעפר שנפלד¨ מנהל המרכז לאורולוגיה שיחזורית ותפקודית
פרופ ßבוריס צßרטין¨ מנהל המחלקה לאורולוגיה ואורולוגיה של הילד
ד¢ר מתי נוף¨ מנהל מרפאת כף רגל סוכרתית
פרופ ßנעמה קונסטנטיני¨ מנהלת המרכז לרפואת ספורט
פרופ ßפרץ רונן¨ מנהל היחידה לאוטולוגיה
ד¢ר אורי פלג¨ מנהל שירות אף וסינוסים
פרופ ßגßאן≠איב סישל¨ מנהל מחלקת אף אוזן גרון וניתוחי ראש≠צוואר
פרופ ßאפרת לוי≠להד¨ מנהלת המכון לגנטיקה רפואית
פרופ ßערן גולדין¨ מנהל מערך הגסטרו≠כירורגי
ד¢ר יוסף ליסי¨ מנהל היחידה לנוירו≠גסטרואנטרולוגיה ורצפת האגן
פרופ ßדן טרנר¨ מנהל מכון גסטרואנטרולוגיה ילדים ותזונה והמרכז
לקרוהן וקוליטיס בילדים
פרופ ßיעקב רואו¨ מנהל יחידת המטולוגיה
ד¢ר חגית מיסקין¨ מנהלת יחידת המטולוגיה ואונקולוגית ילדים
פרופ ßשושנה רבל≠וילק¨ רופאה בכירה ביחידת הגושה
©המטולוגיהØאונקולוגיה ילדים®
פרופ ßאלכס יוסקוביץ¨ מנהל היחידה להרדמה מיילדותית
ד¢ר פיליפ לוין¨ מנהל מחלקת טיפול נמרץ כללי
ד¢ר אורית נחתומי¨ מנהלת היחידה להרדמה לניתוחים נוירוכירורגיים
פרופ ßיעקב גוזל¨ מנהל מחלקת ההרדמה
פרופ ßפרנסיס מימוני¨ מנהל מחלקת יילודים
ד¢ר חגית נגר¨ רופאה בכירה בכירורגית ילדים
פרופ ßמנחם בן≠חיים¨ מנהל המרכז לניתוחי כבד¨ לבלב ודרכי המרה

ברכות ל≠≤ µהרופאים של המרכז הרפואי שערי צדק
שדורגו במגזין היוקרתי ßפורבס ßשמפרסם זה
שש שנים ברציפות את רשימת המומחים
המובילים בארץ בתחומי הרפואה השוניםÆ
פרופ ßפתחיה רייסמן¨ מנהל האגף לכירורגיה
ד¢ר משה כרמון¨ מנהל יחידת כירורגית שד
ד¢ר טל הדר¨ רופאה בכירה בכירורגית שד
ד¢ר איליה גולדין¨ מנהל יחידת כירורגית כלי דם
ד¢ר דוד שמש¨ מנהל היחידה לניתוחי גישה לדיאליזה
ד¢ר ערן רגב¨ מנהל יחידת כירורגית פה ולסתות
ד¢ר ריזאן נאשף¨ רופא בכיר ביחידת כירורגית פה ולסתות
פרופ ßיחיאל שלזינגר¨ מנהל ביה¢ח לילדים ע¢ש וילף
ד¢ר אייל שטייר¨ מנהל היחידה למחלות כבד ולבלב בילדים
ד¢ר גוסטבו רייז¨ מנהל יחידה נוירוכירורגיה ילדים
ד¢ר נבו מרגלית¨ מנהל מחלקת נוירוכירורגיה
ד¢ר טל שחר¨ מנהל מרפאה בין תחומית לגידולי מוח
פרופ ßנתן בורנשטיין¨ מנהל מערך המוח
פרופ ßיעקב פרישברג¨ מנהל המכון לנפרולוגיה של הילד
ד¢ר טליה וולק¨ מרפאת יתר לחץ דם
ד¢ר אריה וולק¨ מנהל היחידה לדימות לב
פרופ ßטל חסין¨ מנהל היחידה לאי ספיקת לב
פרופ ßמיכאל גליקסון¨ מנהל מערך הלב המשולב
פרופ ßניר עמירם¨ מנהל יחידת קרדיולוגיה ילדים
ד¢ר ירון אלמגור¨ מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית וחדרי צנתור
פרופ ßפנחס השקס¨ מנהל יחידת ראומטולוגית ילדים
ד¢ר עופר בנימינוב¨ מנהל מערך הדימות ©רדיולוגיה®
ד¢ר נעמה בוגט¨ מנהלת יחידת הדמיית חזה ולב במכון ה≠ CT
ד¢ר יעקב ©גßק® אפלבוים¨ מנהל מכון MRI
ד¢ר יעקב אמסלם¨ מנהל היחידה לנוירו≠רדיולוגיה התערבותית
ד¢ר אנטוני פרשטנדיג¨ מנהל מכון אנגיוגרפיה
פרופ ßאלי פיקאר¨ מנהל מכון ריאות ילדים

אנחנו על המפה!
ד¢ר שני שמעון¨ מנהלת המערך האונקולוגי בשערי צדק
ודור שלישי לשואה¨ הציגה בכנס  ESMOבברלין בנושא
סרטן השד סמוך ליום השואהÆ
בסוף הרצאתה הראשונה מתוך שתיים¨ אחת בנושא
אפידמיולוגיה ומניעה בסרטן שד והשנייה בנושא החלמה
מסרטן שד בנשים צעירות¨ הקדישה מספר דקות לספר
לבאי הכנס על הקשר של משפחתה לשואה¢ Æכשראיתי את
התאריך המדובר¨ התלבטתי כי חשוב היה לי ביום זה להיות

בחיק משפחתי מאחר שסבי וסבתי שרדו את מחנות
אושוויץ ודכאו ולמרבה הצער רבים מבני משפחתי לא שרדוÆ
אך דווקא בגלל זה אני רואה זאת כשליחות ושמחה על
ההזדמנות שניתנה לי להרצות דווקא במקום ובתאריך זהÆ¢
הרצאתה הוקדשה ל≠ ≤¥µרופאים ו≠ ≥±סטודנטים לרפואה
שהוכרו כחסידי אומות העולם בעקבות פעילותםÆ
בכנס האיגוד הקרדיולוגי שנערך השבוע נכנס ד¢ר אריה
וולק¨ מנהל דימות לב¨ לתפקיד מזכיר האיגוד הקרדיולוגי
בישראל Æעוד מסגל שע¢צ באיגוד∫ ד¢ר יעקב קליין¨ יו¢ר
החוג לשיקום לב ופרופ ßעמירם ניר¨ יו¢ר החוג למומי לב
פרופ ßחסין מזכיר החוג לאי ספיקת הלבÆ

יש לכם עדכונים או סיפור מעניין?

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

