
בשערינו
עובדים יקרים,

במערכת  האיכות  ßמדדי  דו¢ח  הבריאות  משרד  ידי  על  פורסם  החודש 
הבריאותß ויש לנו הרבה במה להתגאותÆ שערי צדק הוא המוביל בארץ 
במספר טיפולים בחולים עם שבץ מוחי¨ אנו המובילים בירושלים בצנתורי 
היא   ßהטריאז אחיות  ידי  על  במיון  אצלנו  החולים  וקבלת  דחופים¨  לב 

Æמהמהירות בארץ

ועוד סיבה לגאווה∫ צוות מקצועי הבודק את מכוני ההפרייה החוץ≠גופית 
 gold¢ בארץ ציין לשבח את היחידה שלנו¨ ומיצב אותה כמודל לדוגמה

¢standard

בה   ±π∏≤ שנת  מאז   ≠ ה≠∞∞∞¨∞∞¥  התינוקת  הולדת  את  חגגנו  החודש 
התחלנו בתיעוד ממוחשב של לידותÆ עמנואל התינוקת נולדה לזוג מצוות 
ההנקה  ל¢שבוע  מוצלחת  פתיחה  זוהי   Æ°טוב מזל   ≠ הרפואי  המרכז 

Æהבינלאומי¢ שחל השבוע וצוין בסדרת אירועים
נחנוך מחלקת  בימים הקרובים  כדי לאפשר את פעילותנו המתרחבת¨ 
ומרווחת בßביקור חוליםß שנבנתה בהשקעה גדולה  יפה  יולדות חדשה¨ 

Æושתשפר משמעותית את חוויית הלידה במקום

הישגים אלו הם תוצר של עבודה משותפת ומאומצת של כלל העובדים 
במרכז הרפואיÆ לצד אלו¨ אנו ערים לכך שעבודתנו מחייבת כוחות נפש 

Æולאורך זמן גורמת לשחיקה
כדי לצמצם שחיקה זו¨  יוקמו צוותי 
Æחשיבה שיגבשו פעולות למניעתה

אני מזמין אתכם לקחת חלק°

עלון מידע
לעובדי שערי צדק

≤∞±π יולי  ˇ ¥ ßגליון מס

שלכם¨ עופר מרין 

בתמונה∫ ©מימין®∫ ד¢ר אהרון טבת¨ מנהל חדרי לידה¨ איציק צמח¨ האב המאושר¨ פרופß סורינה גריסרו¨ מנהלת אגף 
 Æמרין¨ האם אלה והתינוקת החדשה ßארנון סמואלוב¨ מנהל אגף האם והיילוד הפורש¨ פרופ ßהאם והיילוד¨ פרופ

∞∞¥ אלף תינוקות
ב≠∑≤ שנים

במרכז הרפואי שערי צדק נחגג החודש ציון דרך שמח במיוחדÆ לפני 
החל  בה   ±π∏≤ שנת  מאז  ה≠∞∞∞¨∞∞¥  התינוקת  נולדה  כשבועיים 

 Æהרישום הדיגיטלי של היילודים
ואיציק צמחÆ שניהם  נולדה במשקל ∞¥≥Æ≥ להורים אלה  התינוקת 
עובדי המרכז הרפואי שערי צדק שהכירו במהלך עבודתםÆ זו הבת 

 Æהשנייה למשפחת צמח¨ אחות לבנם הבכור בן השנתיים
מרין¨  עופר   ßפרופ צדק  שערי  מנכ¢ל  בנוכחות  מרגש  במעמד 

 Æוהרופאים המטפלים ולבני הזוג הוענקו שי צנוע וחולצה למזכרת

לחצו לקריאה נוספת

קיץ נעים לכולם!

שיתוף פעולה בין לאומי∫ לראשונה בשערי צדק 
בוצע צנתור מורכב לטיפול בהפרעת קצב 

שהתפתחה בעקבות מום לבבי מולד
מערך הלב במרכז הרפואי שערי צדק ביצע לאחרונה צנתור מורכב 
ראשון מסוגו ©אבלציה® בשערי צדק לטיפול בהפרעת קצב ממנה סבל 

Æמטופל שנולד עם מום לבבי
הצנתור המורכב והייחודי בוצע בשיתוף פעולה עם ד¢ר סבינה ארנסט¨ 
פרומפטון  רויאל  החולים  בבית  קצב  והפרעות  בקרדיולוגיה  מומחית 
בלונדוןÆ הצנתור בוצע ב≠שß בן ה≠∞≤ מאזור המרכז שסבל מהפרעות 
הקצב  ¢הפרעות   Æבילדותו במום  שעבר  ניתוח  בעקבות  שנוצרו  קצב 
מיררו את חייו של שß וכל המכונים בארץ סרבו לנתחו מאחר שמצבו 
גליקסון¨  מיכאל   ßפרופ סיפר  באבלציה¢¨  טיפול  אפשר  לא  המורכב 

Æמנהל מרכז הלב המשולב
מתקדמת  מרחבית  תלת  מיפוי  מערכת  באמצעות  נעשתה  הפעולה 
הפעולה  את   Æשעות כחמש  וארך  צדק  בשערי  הנמצאת  קרטו  מסוג 
ביצעו ד¢ר יואב מיכוביץß¨ ד¢ר משה רב≠אחא ופרופß מיכאל גליקסון¨ יחד 
עם צוות המרדימים ד¢ר גßפרי פישר וד¢ר ניפין גושה¨ בהדרכתה של ד¢ר 

 Æשוחרר לביתו במצב טוב ßהטיפול בוצע בהצלחה וש Æסבינה ארנסט



של  ה≠∞≥  בשבוע  מקומית  למרפאה  הגיעו  הבקעה  תושבי  הורים  זוג 
ההיריון כדי לעבור בדיקות שגרתיותÆ בבדיקות אובחן בעובר גוש גדול 
הוחלט  מומחים  עם  התייעצויות  לאחר   Æמרובים דם  כלי  עם  בזרוע 
 Æלהעביר את המעקב למרפאת מומים בשערי צדק בראשות ד¢ר אורי חן
הצוות הרב≠תחומי שטיפל בו כלל את מנהל אורתופדיה ילדים¨ ד¢ר אודי 
אדם  וד¢ר  קרני  שחרור  שרית  ד¢ר  ילדים¨  נמרץ  טיפול  מנהלת  לבל¨ 
פרקש¨ מנהל מרפאת מומים וסקולריים במכון האנגיוגרפיה ¨ שסיפר∫ 
עוד   Æבעובר לב  ספיקת  לאי  לגרום  עלול  גדול  כה  שגוש  חשש  ¢עלה 
בתקופת ההריון הופנתה האם למעקב רציף במכון האולטרסאונד  נשים 
דם  לכלי  נזק  כולל  ביותר¨  משמעותיים  היו  הסיכונים   Æואקורדיוגרפיה

Æבגוף וסכנה לאובדן האצבעות או הזרוע¢¨ הוסיף ד¢ר פרקש
לאי  הוביל  המום   Æהרפואית בספרות  תואר  שטרם  במקרה  מדובר 
ספיקת לב¨ כליות וריאות בתינוקÆ בצנתור דחוף שבוצע ∏¥ שעות לאחר 

Æהלידה¨ טופל המום¨ וחייו וידו של התינוק ניצלו

טיפול רב תחומי בתינוק 
בן יומו¨ שנולד עם מום נדיר¨ 

הציל את חייו

אחרילפני

אח¢מ

למקצועות  חרדים  וסטודנטים  סטודנטיות  אירחה   הסיעוד   הנהלת 
סיום  לקראת  וחשיפה  היכרות  ליום  וסיעוד¨  רפואה  רפואיים¨  הפרא 
¢חרדים  תוכנית  ביוזמת  החולים  בבית  ביקרו  הסטודנטים   Æלימודיהם
מקנדה¨  פרידברג  קרן  בתמיכת  טורונטו  ידידות  קרן  של  באקדמיה¢ 
המלווה חרדים המעוניינים לרכוש תואר אקדמי¨ משלב בחירת תחום 

Æהלימודים והמשך בשילוב בתעסוקה איכותית
 ßפרופ צדק¨  שערי  מנכ¢ל  עם  הסטודנטים  נפגשו  הביקור  במסגרת 
עופר מרין וסמנכ¢לית הסיעוד והאחות הראשית¨ הגבß גלי וייס¨ שהציגו 

Æלהם את פעילות שערי צדק
החולים  בבית  הסיעוד  מערך  על  הרצאות  הסטודנטים  שמעו  בנוסף 
ומערך חדרי הניתוח¨ על המערך הקרדיולוגי הרחב של בית החולים¨ 

Æאתיקה ורפואה ועוד
לעבודת  ונחשפו  במחלקות  הסטודנטים  סיירו  ההיכרות  יום  בסיום 

Æהרופאים¨ האחיות והצוות כולו

שירת המונים
ב≠∑Ø±± נערך ערב שירת המונים שארגנו הנהלת הסיעוד בשיתוף עם 
ומערך  ודיאטה  לתזונה  המחלקה  העובדים¨  ועד  אנוש¨  משאבי  אגף 
והשמחה  נכדים  ילדים¨  זוג¨  בני  בלווית  עובדים  הגיעו  לאירוע   Æהמזון
והדיאטניות  אנוש  משאבי  אגף  של  משותפים  בכוחות   Æרבה הייתה 

Æהוזמן כיבוד בריא ושייקים מרעננים לכלל הבאים
והלחין מאיר  ניצני  יאיר  השיר שהושר היה ¢שירו של שפשף¢ שכתב 

Æבנאי

תקשורת בריאה ≠ איך מסכמים 
øשנות דוברות ±π

שהם רוביו¨ הדוברת הפורשת ומשנתה 
הסדורה מספרת כיצד מנהלים מערך דוברות 

 Æבבית חולים שהולך וגדל

בתנופת בניה

החודש מסתיים שלב בß של חדרי לידה הכולל 
 Æארבעה חדרי לידה חדשים וחדר ניתוח גניקולוגי

כמו כן¨ חידשנו את שתי התינוקיות במחלקות 
Æßו≠ב ßהיולדות א

אחיות 
מספרות

מסיבת הפתעה לזוג קשישים בודדים 
במרכז הרפואי שערי צדק החל לפעול לפני מספר שנים מיזם ייחודי ביוזמת אגף 
שירותי מנהלה לחולה בשיתוף עם המשרד לשוויון חברתי¨ לאיתור מטופלים ניצולי 
 Æשואה המגיעים לטיפול בבית החולים¨ ולסייע להם למצות את זכויותיהם ולממשן

 Æעד כה מוצו זכויותיהם של  כ≠∞¥∞± ניצולי שואה הודות למיזם
לאחרונה¨ הצטלבו דרכם של העובדת הסוציאלית במרכז הרפואי¨ הילה נתן ובני 
הזוג לודמילה ולאוניד¨ שהגיעו לבית החולים לאחר שלאוניד חש ברעÆ במהלך 
השיחה השגרתית עם בני הזוג גילתה גבß נתן כי הם נותרו ללא בני משפחה 
נוספים¨ לאחר שאיבדו את בנם היחיד באחת ממלחמות ישראלÆ עוד נודע לנתן 
כי באותו היום חל יום ההולדת של לודמילהÆ לכן היא החליטה לערוך לבני הזוג 

Æמסיבת הפתעה צנועה בשיתוף צוות המחלקה
¢שניהם קרנו מאושרÆ הם כל העולם אחד של השנייה ורציתי שמעבר לקושי 
שלהם¨ יחוו רגע של נחת¢Æ מספרת גבß נתןÆ ¢מדובר בדור שלם שעבר תלאות 

Æ¢רבות ומבחינתי זו שליחות לתת להם תחושה שהם לא לבד



המרכז הרב תחומי למחלות 
בלוטת התריס נפתח בשערי צדק 
שונות  במערכות  לפגיעות  לגרום  עלולה  התריס  בלוטת  בפעילות  הפרעה 
הפגיעה  הוא  זו  מחלה  של  והעיקריים  הראשונים  מהביטויים  אחד   Æבגופנו
בעיניים ©Æ®TED המרכז הרב תחומי לטיפול במחלות בלוטת התריס¨ הוקם 
במטרה לתת מענה כולל למטופלים עם מחלות שונות של בלוטת התריס∫ 
גידולים  בבלוטה¨  קשרים  התריס¨  בלוטת  של  פעילות  ויתר  פעילות  תת 
מחלת  המלוות  עיניות  הפרעות  התריס¨  בלוטת  של  וממאירים  שפירים 
ומשאבים¨  ניסיון  ידע¨  של  אידיאלי  שילוב  מספק  המרכז   Æתריס בלוטת 
המאפשר להעניק טיפול אישי המותאם לכל מטופלÆ הטיפול במרכז כולל 
אבחון הראשוני¨ טיפול תרופתי או ניתוחי ומעקב של מיטב מומחי עיניים ≠ 
עיניים  רופא  אנדוקרינולוגיה¨  כגון∫  שונות¨  התמחויות  עם  מומחים  כולל 

 Æהמומחה לפלסטיקה ופזילה ואורתופטיקה

מערכות מידע ≠ 
מביאים את המחר בשבילכם∫

בשערי צדק פועלת כבר שנים רבות מערכת המעדכנת את אזהרת הכוהנים 
Æהמאפשרת לכוהנים להגיע לבית החולים ולשהות בו ללא חשש

במטרה לשפר השירות תופעל מעתה מערכת אוטומטית שתספק מידע 
מידע  מוקד  יפעל  בנוסף   Æהחולים בבית  הדיגיטלי  בשילוט  גם  אמת  בזמן 

Æ™¥µ∞≥ ßטלפוני אוטומטי בו ניתן יהיה להתעדכן במידע מכל מקום בטל

 Æהשילוט יקל על ציבור הכוהנים הרב שמגיע למחוזותינו בכל שעות היממה¢
כוהן שמבקש להגיע לבית החולים יוכל לחייג למענה האוטומטי ובהתאם 
לעדכון ייכנס לשטח בית החוליםÆ אנו שמחים על פיתוחים מסוג זה אשר 
לשומרי  החולים  בבית  השהיה  חוויית  את  לשפר  אפשרות  לנו  מקנים 

Æכך ציין רב בית החולים¨ הרב משה פלג Æ¢ההלכה

אירועים וכנסים 
קרובים בשערי צדק

יום וÆ∏Æ±π ¨ß≤≥ הפנינג הילדים הענק 
לילדי ירושלים

 Æברחבת הכניסה לבית החולים π∫∞∞ בשעה
כולם מוזמנים°

 Æ∏Æ±π≤± ועידת ישראל לרפואה 
תיערך בבנייני האומהÆ לפרטים נוספים ניתן לפנות 

 Æ≥ למחלקת שיווק בקומה

הודעות ועד העובדים
לפתוח את שנת הלימודים בחיוך ∫ ®

עולים  עובדי שערי צדק אשר  לילדי  ילקוטים  חילקנו  כהרגלנו מדי שנה¨ 
Æßלכיתה א

מתנת  ועשיר  איכותי  ילקוט  עם  בגאון¨  צדק  שערי  ילדי  יצעדו  השנה  גם 
לימודים  שנת  מאחלים  אנו   Æספר בית  כתלמידי  הראשונה  בפעם  הוועד¨ 

Æולכלל התלמידים ßמוצלחת ופוריה לילדי כיתה א

שלכם ובשבילכם¨
אתי גבאי¨ יו¢ר ועד העובדים

הפרשת חלה
אירוע  היה  זה   Æחלה הפרשת  של  ייחודי  אירוע  הוועד  קיים  החודש  בראש  
מעצים¨ מרגש ובלתי נשכח¨ אשר התקיים בפעם הראשונה בשערי צדק¨ למען 
הברכה¨ הבריאות¨ זיכוי הרבים וסגולות רבות נוספות בין כתלי מוסדנוÆ מספר 
המשתתפות היה מעבר למצופה והשאיר חותם רגשי ומשמעותיÆ לאור הצלחת 

Æ®האירוע נארגן יום נוסף בחודש אלול ©ספטמבר

שחר און 
אנו מזכירים כי נפתחה עמותה שנייה של ¢שחר≠און¢Æ אנא¨ נצלו את זכותכם 

Æלהטבה זו למען רווחתכם והירשמו בהקדם

קברות צדיקים בחודש אלול
מיועדת  הנסיעה   Æצדיקים בקברות  לבקר  נצא  ספטמבר  חודש  במהלך 

Æלגברים ולנשים כאחד¨ מועד מדוייק יתפרסם בהמשך

מתנות לקראת ראש השנה
 Æבספטמבר החלוקה  לקראת  לחג¨  שי  מתנות  אתר  לאוויר  יעלה  באוגוסט 

Æהמתנות מגוונות ומאפשרות טווח בחירה רחב ומעניין  לרווחת העובדים

בתמונה∫ פרופß מרין¨ ראש העיר מר משה ליאון¨ סושרד וסגן השר ליצמן 

חנוכת מכון הדימות
מכון דימות חדש נחנך לרווחת מטופלי המיון בנוכחות סגן שר הבריאות¨ הרב יעקב 
ליצמן¨ ראש העיר¨ מר משה ליאון¨ מנכ¢ל שערי צדק פרופß עופר מרין¨ מנהל האגף 
לרפואה דחופה ד¢ר טוד זלוט¨ מנהל אגף דימות ד¢ר עופר בנימינוב¨ מנכ¢ל פיליפס 
ישראל אבירם סושרד ומנכ¢ל חברת מדטכניקה בועז יחזקאלÆ ¢חדר המיון הוא התחנה 
הראשונה והמרכזית בקבלת מטופלים¨ אבחונם והטיפול בהםÆ הקמת מכון הדימות 
החדש בצמוד לחדר המיון מאפשרת לנו לתת מענה מהיר¨ איכותי ומקצועי למטופלים¨ 
להוריד משמעותית את העומסים הקיימים במיון ולתת למטופלים שלנו שירות וטיפול 

Æמרין בדברי הפתיחה ßכך אמר פרופ Æ¢טוב יותר



אנחנו על המפה!

פרופß אלכסנדר יוסקוביץß¨ מנהל היחידה להרדמה מיילדותית בשערי צדק 
בנושא  הבינלאומי¨  האיגוד  של  בקנדה  מיילדותית  הרדמה  בכנס  הרצה 

Æהגישה הייחודית של שערי צדק לניתוחים קיסריים חוזרים

כשרפואה והסברה נפגשים°

שני  ד¢ר  צדק¨  שערי  הרפואי  המרכז  של  האונקולוגי  המערך  מנהלת 
מרוקו¨   ≠ ערב  לאונקולוגים ממדינות  מיוחד  בכנס  פאלוך≠שמעון הרצתה 

Æיר¨ ערב הסעודית ועודßתוניס¨ אלג
ודרכי הטיפול החדשניות¨ נערך החודש  הכנס שעסק בנושא סרטן השד 

 Æבשווייץ¨ ביוזמת האיגוד האונקולוגי האירופי
ד¢ר שני פאלוך≠שמעון¨ מנהלת המערך האונקולוגי¨ מנהלת תחום סרטן 
שד ומרכז טליה לנשים צעירות החולות בסרטן השד במרכז הרפואי שערי 
צדק¨ היא אחת מהאונקולוגיות שד מהמובילות בארץ ובעלת שם עולמי 
בצעירות  שד  סרטן  בתחום  רבים  קליניים  מחקרים  הובילה  היא   Æבתחום

 Æוסרטן שד על רקע גנטי

הרצאתה של  ד¢ר פאלוך≠שמעון¨  בלטה הן בשל הניסיון שנצבר בתחום 
רופאה  היותה  בשל  והן  גנטי¨  רקע  על  השד  סרטן  עם  בנשים  הטיפול 

Æישראלית שהוזמנה להרצות לקהל רופאים אונקולוגים ממדינות ערב
 

 Æד¢ר פאלון שמעון עם מוזמני הכנס

מתכון מנצח לאליפות
נבחרת העתודה של ישראל בכדורסל זכתה באליפות אירופהÆ את 
לרפואת  מהמרכז  אריאלי¨  רקפת  התזונאית  ליוותה  הקבוצה 

 Æספורט במרכז הרפואי שערי צדק

רקפת עם חברי הנבחרת

אליפות העולם 
בשחייה

בגמר ההיסטורי לתרגיל הקבוצתי 
המרכז  צוות  השחיינים  את  ליווה 
צדק∫  בשערי  ספורט  לרפואת 
נעמה   ßפרופ המרכז¨  מנהלת 
הקבוצה¨  רופאת  קונסטנטיני¨ 
נועם רדליך תזונאית ומאמן הכושר 
לרפואת  מהמרכז  אספר  נאור 

Æספורט עם  ספורט  לרפואת  המרכז  צוות 
השחיינים

 ø¢איך אומרים ביפנית ¢סמוך≠קום
פרופß נעמה קונסטנטיני¨ מנהלת המרכז לרפואת ספורט במרכז 
הרפואי שערי צדק¨ הרצתה ביפן בקורס מתקדם לרופאי ספורט 
בספורטאים  נמוכה  אנרגטית  זמינות  בנושא  העולם¨  מכל 

 Æוהשלכותיה על הבריאות

 Æקונסטנטיני עם צוות המרצות ßפרופ

על מפת 
הספורט העולמי



את  מעבירה  האחרונות  השנים  בעשרים  צדק  שערי  דוברת  רוביו¨  שהם 
השרביט ויוצאת לדרך חדשה∫ היא החלה דרכה בבית החולים לפני חמישים 
שנה בלשכת מנכ¢ל¨ במבנה הישן ששכן ברחוב יפו שיכול היה למלא בקושי 
קומה אחת במבנה הנוכחיÆ מאז¨ כמו בית החולים היא צמחה והתפתחה¨ 
ניהלה את לשכות המנכ¢ל השלישי של שערי  צדק¨ פרופß דוד מאיר ז¢ל 
ניכר  חייב לה חלק  הוא  כי  יונתן הלוי¨ שאמר לא אחת   ßואת לשכת פרופ

øתקשורת בריאה ≠ איך מסכמים ∞≥ שנות דוברות
שהם רוביו¨ הדוברת הפורשת מספרת כיצד מנהלים מערך דוברות 

בבית חולים שהולך וגדל 

כעשרים  לפני  הלוי  אותה  ביקש  וכשרונה  ביכולותיה  מאמין   Æמהצלחתו
Æßבאורח זמניß שנה¨ עת עזבה הדוברת הקודמת¨ לשמש כדוברת

 Æמספרת רוביו Æ¢התפקיד הזמני הפך לקבוע¨ וכיהנתי בו  כמעט  ∞≥ שנים¢
¢ניהול הלשכה¨ העבודה התובענית כדוברת ובמקביל בית ומשפחה היו 
אתגר משמעותיÆ אירועים רבים מתרחשים בשעות לא שגרתיות ומצפים 
משברים  עם  להתמודד   Æהיממה שעות  בכל  זמין  להיות  מהדובר 
אחרי  אחת¨  לא   Æמבוססות לא  או  מזיקות  ידיעות  למנוע  תקשורתיים¨ 

Æשכולם כבר נמו את שנתם¨ היום שלי רק התחיל
ואני  ואסונות¨   ירושלים תקופות קשות של פיגועים  בשנים הללו עברה 
חוויתי אותם מקרובÆ נקראתי לא פעם בשעות לא שגרתיות לבית החולים¨ 

 Æלטובת אירוע חריג¨ עבודה סביב השעון
בתפקיד הדובר קיים ניגוד פנימי∫ מחד גיסא יש רצון לשתף את הציבור 
בכל מה שמתחדש¨ בכל הצלחה רפואית¨ בכל הצלת חיים בבית החולים 
מאידך גיסא¨ מדובר בבני אדם¨ שזכותם לפרטיות גוברת על הכולÆ בין שני 

קטבים אלו ניסיתי לתמרן¨ ואני מקווה שהצלחתי¢Æ מספרת רוביו
שני  גבי  על  רוביו¨  של  במשרדה  חרוטה   ßהזמניתß במשימה  ההצלחה 
פסלוני ßהאריה השואגß של איגוד יחסי הציבור הארצי בהם זכתה על שני 

Æקמפיינים מוצלחים שהובילה
¢לי היה חשוב לשדר אמינות¨ להקפיד על ניסוחים מדויקים ולבדוק בשבע 
עיניים כל הודעה לתקשורתÆ לא תמיד זה נתקבל באהדה¨ אך הצלחתי¨ 
רבים  עם  הדדית  והערכה  מכבדת  יחסים  מערכת  לייצר  לדעתי¨ 
מיטבי  לטפול  אחת  לא  שתרמה  אמון  של  יחסים  מערכת   Æמהכתבים
על  מידע  ופרסום  דיוקם  על  דברים  העמדת  תקשורתיים¨  במשברים 

Æהפעילות הענפה¨ החדשנית ופורצת הדרך שנעשית בשערי צדק
לראות  שמחה  רבה¨  סיפוק  בתחושת  זה  מאתגר  מתפקיד  פורשת  אני 
האחרונות  השנים  בחמישים  שלנו  החולים  בית  והתפתח  צמח  כיצד 
ומבטיחה להמשיך ולתרום ככל יכולתיÆ אני מנצלת הזדמנות זו להודות 
לכל שותפי לעשייה בתפקיד מרתק זה על שתוף הפעולה ומאחלת ליוסי 

Æגוטסמן¨ מחליפי בתפקיד¨ רוב הצלחה

שערי צדק הוא המרכז הרפואי המוביל בארץ 
משרד במספר הטיפולים בשבץ מוחי

הבריאות 
בדק וקבע! בשערי צדק טופלו השנה למעלה מ≠∞∂± חולי שבץ מוחי¨ 

יותר מכל בית חולים אחר בישראל

תודה לרופאים, לאחיות ולכל צוותי המרכז הרפואי על המקצוענות, ההשקעה והמסירות.

תודה°

¢דוברים נתפשים כנוגעים בדבר ולא אובייקטיבים¨ לי היה חשוב ביותר 
לשדר אמינות ולייצר מערכת יחסים של אמוןÆ פרסום בית החולים היה 

¢Æנר לרגלי ויעד מסומן



יש לכם עדכונים 
או סיפור מעניין? 

 aviraz@szmc.org.il ∫כתבו לנו במייל
או חייגו ≤µ¥≠∑¥¥≥≤π∞ ©אביגיל רז®

עם הפנים לעובד

נעים להכיר.
מינויים לחודש יוני

מואב מרגלית הגר 
עוזרת הנהלה לתחום 

ניהול סיכונים

גוטסמן יוסי
 דובר בית החולים

פעילות הדרכה בחודש אוגוסט:
אולם   ¨∞∏∫≤∞≠±µ∫≥∞  ¨±Ø∏ ©ריענון®   PALS ילדים  החייאת  קורס 

הרצאות סיעוד

אוריינטציה לעובדים חדשים ∏Ø¥¨ ∞∞∫¥±≠∞∞∫∏∞¨ אולם הרצאות סיעוד

אולם   ¨∞∏∫≤∞≠±µ∫≥∞  ¨µ≠∂Ø∏Ø±π  ACLS מתקדמת  החייאה  קורס 
הרצאות סיעוד

צוותים  לעובדי   AZMA הרפואי  התיק  ניהול  מערכת  על  הדרכה 
רפואיים ∏π∫±µ≠±≥∫≥∞ ≤∂Ø∏ ¨≤∞Ø∞¨ כיתת מחשבים

משק  לעובדי   הלימוד  משימות  בביצוע  לסיוע  שוטפות  הדרכות 
בית¨ לכוחות עזר סיעודיים ולעובדים המבקשים עזרה מתקיימות 

Æבכיתת המחשבים

התמודדות עם שחיקה
העבודה בבית החולים מאתגרת¨ מחייבת כוחות נפש ולאורך זמן גורמת 
נובעים מעומס  גורמי השחיקה העיקריים במערכת הבריאות   Æלשחיקה
פיזי ורגשי¨ סביבת עבודה אינטנסיבית¨ עבודה בשעות לא שגרתיות¨ קושי 

Æßלאזן בין בית ועבודה עקב לו¢ז דחוס¨ אירועים לא מתוכננים וכד
משכך החליטה הנהלת בית החולים לקדם תכנית לטיפול בשחיקה בקרב 

Æמחלקות ומגזרים בהם מדדי השחיקה גבוהים במיוחד
בכוונתנו לקדם פעילויות בהשתתפות העובדים כדי לאתר קשיים ונקודות 
פתרונות  על  והמנהלים  העובדים  עם  יחד  ולחשוב  שיפור  טעונות 
רווחת  לשיפור  המיועדים  ערוצים  למספר  תכוון  הפעילות   Æאפשריים
המטפל¨ כאשר התפיסה העומדת ביסודה מניחה שקיים קשר הדוק בין 

Æשביעות הרצון של המטפל והמטופל
יכונסו קבוצות מיקוד שייצגו את המגזרים השונים במטרה לזהות ולמקד 
את הצרכים הדורשים טיפולÆ בהמשך התהליך יינתן מקום לייעול תהליכי 
עבודה¨ להעשרת הכלים הניהוליים¨ חיזוק עבודת הצוות¨ העלאת החוסן 

Æומתן שירותי תמיכה לפי הצורך
ניתן להפנות שאלות והצעות לוועדת ההיגוי הארגונית שמוקמת לצורך זה 

taliar@szmcÆorgÆil ¨באמצעות מחלקת הדרכה

Æµµ≤∑¥ ¨∂∂≥≥∑ ¨∂∂π≤∑ ßפרטים במחלקת הדרכה¨ טל
 øלכולם מגיע יום כיף

 גם לאגף שמ¢ח° 

צוות אגף שירות מנהלה לחולה ©שמ¢ח® יצא ליום של חוויה וידיעת 
הארץ שהחל בטבע הפלאי של יער יתיר השוכן בלב מדברÆ לאחר 
מכן הגיע הצוות לßחוות הר סיניß שם נחשפו לסיפור החיים המרתק 

 Æשל דליה הר סיני וסיירו בחווה האורגנית שלה
משם הגיע הצוות לסוסיא הקדומה וגילו עיירה יהודית קדומה עם 
 Æלאחר מכן¨ קטיף דובדבנים Æמערות¨ מנהרות ובתי כנסת מפוארים
מוצרי  המייצר  מפעל   ßקדם בßעשבי  כרמל  ביישוב  הסתיים  היום 
מהנה  מאוד  היה  הטיול   Æמקומית צמחייה  בסיס  על  קוסמטיקה 

Æוהצוות נהנה לראות חבל ארץ קצת פחות מוכר ונגיש


