
דבר המנכ״ל
¢החופש הגדול¢ מאחורינו ופנינו לקראת פתיחתה של שנת הלימודים

Æולקראת שנה חדשה

בחודש שחלף קיימנו פעילויות רבות לעובדים ולקהילה לצד העבודה השוטפת כחלק מהחיבור 
Æהחזק והארוך של שערי צדק לתושבי העיר

השתתפנו כמידי שנה בוועידת ישראל לרפואה והצגנו בה את החידושים האחרונים בתחום הסרטן 
והמוחÆ צוותי המלר¢ד יזמו אירוע יוצא דופן בו ילדיהם הגיעו למיון ליום כיף ולמידה¨ בו למדו היכן 

Æאבא או אימא מבלים ימים ארוכים¨ התנסו בפעולות רפואיות והכינו ערכות מפנקות למטופלים

בפני  שחשף  ירושלמים  וספקים  ליצרנים  מפגש  צדק  בשערי  קיימנו  בירושלים  לראשונה 
Æהמשתתפים את צרכי הרכש וההצטיידות שלנו במטרה לתמוך ולחזק את הכלכלה המקומית

ובסיום החודש ∞∞∞¨∂ ילדים ומשפחות נהנו מההפנינג השנתי המסורתי שלנו¨ עם מתקני נינגßה¨ 
Æבית חולים לדובים ופעילויות רבות נוספות באירוע שאין כמותו בשום מקום אחר

הרחמים  חודש  אלול¨  חודש  של  בפתחו  אנו   ≠ ולסיום 
זמן  ומשמש  הßתשע¢ט¨  שנת  את  המסיים  והסליחות¨ 
הכנה  מהווה   ≠ במקביל   Æהחולפת בשנה  הנעשה  לסיכום 
ופתיח לשנת הßתש¢פ הבאה עלינו לטובהÆ כך ניתן להפיק 
ולשיפור  לשימור  יעדים  ולהציב  העבר¨  מניסיון  לקחים 
לתפקיד  כניסתי  מעת   Æולארגון לפרט  הדבר  נכון   Æבעתיד
ככל  עושים  ואני¨  ההנהלה  צוות  החולים¨  בית  מנהל 
שביכולתנו לשמר את ייחודו של המרכז הרפואי¨ תוך הצבת 
יעדים לשיפור ≠ בכל הקשור למצוינות קלינית¨ להתנהלות 
ולתחושת השייכות  הצוות¨  לרוח   ≠ מכל  והחשוב  כלכלית¨ 

וההזדהות שבין העובדים לארגון ולערכיו

מנצל אני במה זו לבקש מחילה 
מכל מי שפגעתי בו שלא במתכוון.

בשערינו
≤∞±π אוגוסט ˇ µ ßגליון מס

דף מידע חודשי 
לעובדי שערי צדק

שלכם¨ עופר מרין 

אחיות 
מספרות אח¢מ

צדק  בשערי  המיון  חדר  של  העזר  וכוחות  הסיעוד  הרפואה¨  צוותי  ילדי  מ≠∞≤±  למעלה 
לילדי  להכיר  במטרה  המיון  בחדר  הוריהם  עבורם  שיזמו  מיוחד  פעילות  ביום  השתתפו 
הצוותים את העבודה החשובה שעושים הוריהם בחדר המיון וגם לחשוף אותם לסיבה מדוע 
אמא או אבא נעדרים הרבה מהביתÆ במסגרת הפעילות התנסו הילדים בביצוע סימולציית 
הילדים  יצאו  הרפואית  הפעילות  לאחר   Æועוד גבס  עירוי¨  הכנסת  חתכים¨  תפירת  החייאה¨ 
לפענח כתב חידה שפוזר במחלקות השונות ≠ חדרי ניתוח¨ חדר המיון רנטגן ועודÆ כמו כן¨ 
 Æופרים למטופלים ולצוותים הרפואיים וחילקו אותם במחלקת השונותßהכינו הילדים ערכות צ
את הפעילות יזמו נעמה בגריש¨ אחות אחראית מיון ודגנית קובלינר פרידמן¨ אחות בכירה 

Æואחראית תחום החייאה
דגנית קובלינר∫ ¢הילדים נחשפים בבית ושומעים מהוריהם סיפורים מעבודתם אך לא תמיד 
מבינים לעומק את משמעות פעילותםÆ יום הפעילות חשף את הילדים שלנו למורכבות העבודה 
במיון ולעיסוק המתמיד שלנו בהצלת חיים ואני בטוחה שהילדים יוצאים מפה עם היכרות 

Æ¢טובה יותר של עבודתנו ועם הערכה רבה להורים ולכל צוותי הרפואה

øמה אמא ואבא עושים במיון

העגלה תפעל פעמיים בשבוע על ידי מתנדבים בכניסה לקומה ∞± בבניין הראשי ובשעות פעילותה 
Æיוצעו לבאי המחלקות הפנימיות ומערך הלב ≠ קפה איכותי¨ שייקים של פירות וחוברות פנאי¨ ללא עלות

את העגלה חנכו המנכ¢ל המשותף של שערי צדק פרופß יונתן הלוי¨ בני משפחתו של דודי דויטש ז¢ל¨ 
Æהיזם אפי צמח¨ סמנכ¢ל רפואה ד¢ר עובדיה שמש¨ מנהל אגף לוגיסטיקה גדי אילן¨ רופאים ומטופלים

פרופß יונתן הלוי הודה למשפחת דויטש ולאפי צמח על היוזמה והתרומה ¢מרגש לראות את התרומה 
Æ¢והנתינה שלכם ואנו שמחים וגאים להיות חלק מיוזמה כה מרגשת

נחנכה ¢העגלה של דודי¢ 
עגלת פינוקים למטופלים 

ולבני משפחותיהם

בתמונה∫ טקס החנוכה                                                                                                                      צילום∫ אברהם שרייבר



 Æזהו אחד החששות שכל הורה לילדים צעירים חי עמו ≠ חוסר תשומת לב רגעית ותינוק שבולע עצם זר

כאשר מדובר בפריטים זעירים והפעוט אינו מראה סימני חנק יש להמתין מספר ימים בתקווה שאותו 

 øאך מה קורה כאשר התינוק בולע חפץ מסוכן כמו סיכה Æפריט ©לגו לדוגמא® יצא בצורה טבעית

כך קרה לבני הזוג מß מירושלים כאשר בנם בן החצי שנה¨ בלע סיכת פאה באורך כארבעה סנטימטרים 

עם ראש רחבÆ בני משפחתו שראו אותו משתנק¨ איתרו את הסיכה ממש בקצה הלוע וניסו לחלצה ידנית 

ללא הצלחהÆ ההורים המבוהלים החישו את התינוק למיון ילדים במרכז הרפואי שערי צדק¨ שם בוצעה 

בדיקת הדמיה לאיתור מיקום הסיכהÆ ¢התינוק הגיע אלינו במצב כללי די טוב ואילולא ההורים שראו את 

התינוק בולע את הסיכה היה לוקח זמן רב יותר להבחין בה¢¨ מספר ד¢ר אורן לדר¨ גסטרואנטרולוג בכיר 

ואחראי השירות האנדוסקופי במכון לגסטרו ילדים בבית החולים¨ שחילץ את הסיכה יחד עם ד¢ר לנה 

 Æלאחר התאוששות קצרה התינוק שוחרר לביתו בריא ושלם Æפלדמן¨ מרדימה בכירה

סיכת פאה באורך ארבעה ס¢מ 
נתקעה בקיבת התינוק 

צוות רופאי גסטרו ילדים בשערי צדק חילץ את הסיכה 
באנדוסקופיה וחסך ניתוח מורכב

≠ אמבולנס הליצנים   ßליצנבולנסßבטקס מרגש במיוחד נחנך במרכז הרפואי שערי צדק ה
של  הרפואיים  הליצנים  מגשימים  במסגרתו  פרוייקט  הוא  הליצנבולנס   Æבירושלים הראשון 
שערי צדק משאלות לילדים  המטופלים והמאושפזים בבית החולים¨ זאת בנוסף לליווי הניתן 
בין המטופלים¨   Æופעולות פולשניות ימות השנה לילדים במהלך טיפולים  ידם משך כל  על 

 Æילדים הסובלים מבעיות כרוניות ומטופלי אונקולוגיה

הרכב שמשמש את ליצני שערי צדק בהגשמת החלומות נתרם על ידי תורם אנונימי ואת 
המשאלות מצליחים להגשים הודות לשיתוף פעולה עם ארגון מעגל נשים טנגßט הפועל 
שנפטרה  ז¢ל  רעי  בן  מיכל  שם  על  נקרא  הליצנבולנס   Æהארץ ברחבי  חברתיות  למטרות 

Æממחלת הסרטן והייתה פעילה בארגון

הליצנבולנס נחנך במעמד מנכ¢ל שערי צדק¨ פרופß עופר מרין¨ המנכ¢ל המשותף¨ פרופß יונתן 
הלוי¨ בעלה של מיכל ז¢ל¨ יוני בן רעי¨ בני משפחתה וחברות הארגון¨ הליצנים הרפואיים של 
של  ומשפחות  ומטופלים  אחיות  רופאים¨  הילדים¨  משאלות  את  שמגשימים  צדק  שערי 

Æמחלקות ילדים

הליצנבולנס הראשון 
בירושלים נחנך בשערי צדק

הוועידה עסקה השנה בקשרים שבין בתי החולים לגורמים המטפלים בקהילה¨ בחידושים 

בטיפול בסרטן ובטכנולוגיות חדשות המשפרות את הטיפול בחוליםÆ פרופß עופר מרין הציג 

בוועידה את הפיילוט שלנו עם מאוחדת לאפשר למטופלים שמצבם מאפשר זאת טיפולי בית 

גבריאל   ßפרופ בסרטן∫  שעסק  בפאנל  לנו  היה  מרשים  ייצוג   Æצדק שערי  יוזמות  על  וסיפר 

איזביצקי¨ דר סלימאן בולוס ודר שרי ליברמן הציגו מעט מפעילותםÆ חתם את האירוע ד¢ר נבו 

מרגלית¨ שסיפר על טיפול בגידולי מוח שפיריםÆ כ≠ ∞∞µ¨± איש השתתפו באירוע¨ שנכחו בו גם 

 Æסגן שר הבריאות¨ ראש העיר ומנכ¢ל הר¢י

השבוע חנכנו פינת משחקים חדשה בבית החולים לילדים¨ בסמוך לאשפוז יוםÆ הילדים המגיעים 
Æלטיפול ייהנו ממשחקים חדשים כולל מזרנים¨ נדנדות ומשחקי חשיבה

הקמת הפינה התאפשרה בזכות תרומה של משפחת נוסייבה¨ על שם בנם חאלד שחלה בסרטן 
וטופל אצלנו עד למותוÆ אביו של חאלד¨ מוחמד נוסייבה הודה לצוות על הטיפול המסור גם בשעות 
הקשות וסיפר כי התרומה מוענקת בעבור האווירה המיוחדת אליה נחשפו בבית החולים והערכים 
שהוא מקדש ≠  שהם דו הקיום וקדושת החייםÆ ¢אני מקווה שהיא תשמש את ילדי המרכז הרפואי 

Æאמר האב הנרגש Æ¢גם בשעות הקשות

גם השנה לקחנו חלק 
בוועידת ישראל לרפואה   
המתקיימת זו השנה ה≠≤±

נחנכה משחקייה חדשה

בתמונה∫ בני המשפחה עם המנכ¢ל המשותף¨ פרופß יונתן הלוי¨  פרופß פרישברג¨ מנהל דיאליזה ילדים¨ עקיבא 
Æהולצר ממחלקת פיתוח משאבים  ושרה שושני¨ מנהלת בית הספר שליד המחלקות

בתמונה ©מימין®∫ פרופß מרין¨ יוני בן רעי עם משפחתו¨ נשות מעגל טנגßט  וגßק ליצן רפואי בשערי צדק

בתמונה ©צילום הרנטגן של הסיכה בקיבת הפעוט

בתנופת בניה
בספטמבר יאוכלסו מכוני אורולוגיה ודיאליזה 

החדשים

 ßיבוצעו מעברי המחלקות∫ אורולוגית¨ פנימית ד
©שתגדל בכמות המיטות® ואורתופדית



פירחה שניידר¨ מיילדת ∏± שנה במרכז הרפואי שערי צדק ומדריכה קלינית מזה ∞± שנים 

 Æנבחרה לקבלת פרס רות רון ע¢ש האחות המיתולוגית וממייסדות תחום ההדרכה הקלינית

הפרס מוענק זה ∞≤ שנה לצוותי סיעוד מובילים ברחבי הארץ¨ במטרה לקדם ולשפר את 

 Æתחום ההדרכה הקלינית בסיעוד

עם רקע של אלפי לידות והכשרת עשרות מיילדות¨ עבור פירחה כל לידה חשובה ומרגשת 

כאילו היא הראשונה והיא נהנית לחלוק עם ההורים את הרגע המיוחד ולסייע לנשים ללדת 

בדרך שלהןÆ ¢גישה זו מאפיינת את שיטת ההדרכה שלי¢ מספרת פירחהÆ ¢תקופת ההתנסות 

היא ההיריון והלידה של כל משתלמת שבסופה נולדת מיילדת° את תהליך ההיריון והלידה 

הזה אני מלווה כמיילדת ממשÆ אותם כלים ואותן אמונות שאני מביאה איתי לחדר לידה אני 

Æ¢מביאה גם להדרכה

תואר המדריך של המדינה ע¢ש 
רות רון למיילדת משערי צדק

בתמונה∫ שלומית ברון

בתמונה∫ ßהמדריכה של המדינהß בתפקיד

øאז למה לי כושר עכשיו

  Æיותר לשמירת הכושר הגופני מאז השינוי בתפקידי מצאתי לנכון להקדיש 

ספורט  לרפואת  המכון  להקמת  שותף  הייתי  השינוי  קודם  ששנה  מכיוון 

המובילה  הספורט  רופאת  קונסטנטיני¨  נעמה   ßפרופ של  בניהולה  בארנה 

Æבישראל¨ פניתי לברר את אפשרויות האימון הגופני שם

מזה כארבעה חדשים אני מתאמן עם מאמן אישי ©ניתן גם במסגרת אימון 

ואנאירובי  ריאה®  לב  סיבולת  ©לשיפור  אירובי  כושר  אימוני  קבוצתי® 

 Æ®משקולות©

ברצוני להביא לידיעת צבור העובדים כי גיליתי עולם מופלא המורכב מאנשי 

מקצוע מעולים ≠ מקצועית ואישיותית ≠ ומכון כושר מצויד ברמה שכמוה לא 

Æראיתי גם בסיורי בעולם

לתדהמתי¨ את המקום הנפלא הזה פוקדים מתי מעט מקרב עובדי שערי 

Æצדק למרות ששירותיו מוצעים לכולכם במחיר השווה לכל נפש

גם פרופß יונתן הלוי מתאמן במרכז לרפואת ספורט ע¢ש היידי רוטנברג בארנה¨ ירושלים ≠ התנסות אישית
לקביעה מדויקת של דופק האימון¨ מדידה והערכה של כוח¨ גמישות והרכב גוף ©אחוז 

Æשומן® והשוואתם לנורמות של גיל ומין

≥Æ תכנית משולבת להפחתה במשקל ולשיפור הכושר ≠ תוכנית הנמשכת חצי שנה 

חילוף  בדיקת  מורחבת¨  מאמץ  בדיקת  ספורט¨  רופא  ©בדיקת  פתיחה  מבדקי  וכוללת∫ 

אישי  מרשם  ©מתן  פיזיולוגי  ייעוץ  בריאותיים®¨  כושר  מרכיבי  בדיקת  במנוחה¨  חומרים 

פיזיולוגיים   מדדים  בסיס  על  האימון  דופק  של  מדויקת  וקביעה  אירובי  כושר  לשיפור 

אישיים¨ בניית תוכנית כוח וגמישות®¨ ≥± מפגשי ייעוץ ומעקב עם תזונאי ספורט קליני¨ 

אימונים מודרכים בחדר הכושר המשוכלל שבארנה¨ יעוץ רפואי וליווי  ע¢י רופא ספורט 

בהתאם לצורך¨ מבדקי סיום ©צריכת חמצן מרבית¨ סף אנאירובי וחילוף חומרים במנוחה® 

Æוהערכת השיפור

≤Æ בדיקת קצב חילוף חומרים במנוחה והרכב גוף ≠ בדיקות המסייעת בקביעת תכנית 

תזונה מקצועית על סמך נתונים אישיים מדויקים∫ ההוצאה האנרגטית היומית העיקרית 

שלנו נובעת מקצב חילוף החומרים במנוחה אותו ניתן למדוד במעבדה בעזרת מערכת 

מטבוליתÆ הבדיקה נעשית בשעות הבוקר בצום ואורכת חצי שעהÆ הרכב גוף ואחוז שומן 

Æנמדדים בשתי טכניקות¨ בהתאם למבנה הנבדק

¥Æ אימונים בחדר כושר החדיש במרכז פיס ארנה ≠ אימונים לשיפור הכושר האירובי¨ 

הכושר השרירי¨ גמישות¨ שיווי משקל וקואורדינציהÆ האימונים בקבוצות קטנות בהדרכת 

 ₪ ±µ∞ עובדי שערי צדק נהנים ממחיר מסובסד של Æמדריך מקצועי ברמה הגבוהה ביותר

Æלמנוי חודשי

      ניתן לקבל החזר מהביטוחים המשלימים על חלק מהייעוציים ≠ בהתאם לתנאי 
      הביטוח

Æניתן לתפור תוכניות נוספות בהתאמה אישית תוך מתן ההנחות הנ¢ל      

השעות∫   בין  לבחור  ניתן   Æוחצי שעה  של  אימון   ¨ßה  ¨ßב ימים  פעילות∫  זמני 

Æ∞≤≠µ≥≤µµπ±  ∫פקס ¨∞≤≠µ≥≤µµπ∞ ∫ßליצירת קשר טל Æ±π∫∞∞≠ו ±∂∫∞∞¨±∑∫≥∞

אני מנצל את הבימה החדשה הזו¨ ¢בשערינו¢¨ שנוסדה ע¢י מחליפי¨ פרופß עופר מרין¨ ופונה לכל אחד ואחת מכם 

לא להחמיץ את ההזדמנות להפיק ממרכז הספורט שלנו את התועלת הגלומה בו לשימור ולקידום הבריאות יחד 

 Æעם הנאה צרופה מאנשי המקצוע של המקום וממתקניו

בהמשך לתיאור התנסותי האישית¨ מסרה פרופß קונסטנטיני את העובדות הבאות∫

ייחודיות  המרכז לרפואת הספורט של שערי צדק מזמין את ציבור העובדים ובני משפחותיהם לבצע בדיקות 

ולקבל שירותים מקצועיים שמטרתם לשמור על הבריאות¨ להיכנס לכושר¨ להעלות את הכושר¨ לשפר את הרכב 

Æהגוף¨ ולמעוניינים גם להגיע להישגים ספורטיביים

Æ®המרכז לרפואת ספורט ממוקם  במרכז פיס ארנה ©סמוך לאצטדיון טדי

להלן השירותים המקצועיים המוצעים לעובדי שערי צדק בהנחה של •∞≤ מהמחירון ∫

ידי  ≠ בניית תכנית אימון מותאמת אישית על  ±Æ תכנית לשיפור איכות האימונים בחדר הכושר ומחוצה לו 

פיזיולוג מאמץ ורופא ספורט בכירÆ התכנית נבנית על בסיס בדיקת מאמץ מורחבת שכוללת∫ אÆ קÆ גÆ ולחץ דם 

במנוחה¨ במאמץ ובהתאוששות¨ צריכת חמצן מרבית להערכה ישירה ומדויקת של הכושר האירובי¨ סף אנאירובי 

שלומית ברון¨ אחות במחלקה פנימית גß¨ הציגה בכנס 

 Nursing World Conference לסיעוד  בינלאומי 

עזר  כוחות  העצמת  בנושא  העבודה   Æבלונדון שנערך 

התקבלה להרצאה בכנס המכובד¨ פרי עבודתן המאומצת של ציון 

אנחנו על המפה!

עוד מלונדון∫ הודיה ביטון¨ עו¢ס במחלקת קרדיולוגיה¨ טÆנ והשתלות לב מלאכותי במרכז 

הרפואי שערי צדק הציגה עבודתה בכנס שנערך בחודש האחרון ביורק¨ לונדון בהשתתפות 

מאות עובדים סוציאליים מרחבי העולם מתחום הבריאות והנפשÆ הרצאתה דנה במפגש 

חולים  בבית  המטופלות  פלסטיניות  ממשפחות  מטופלים  עם  סוציאליים  עובדים  של 

בישראלÆ בין הנושאים שנידונו ≠ ההבדלים התרבותיים והטיפול הביו≠פסיכוסוציאלי בתהליך 

המורכב של קבלת המטופל החל מאישורי מעבר ואפוטרופסויות וכלה בתכניות שחרור 

Æבקהילה¨ תוך התייחסות למאפייני התרבות של המטופלים מהרשות הפלסטינית

צהר¨ אהובה ספיץ¨ שרי שפירא 

ובהובלתה  הסיעוד  מהנהלת 

אגף  מנהלת  של  והנעתה 

ספיץ  אהובה   Æוייס גלי  סיעוד¨ 

ניצחה על בניית מצגת איכותית 

עם  יחד  אשר  ומקצועית¨ 

הצגתה המרתקת של שלומית 

 Æגרפה תשואות בכנס ≠

אחות  המופלאה¨  צאהי  אלמז 

גם  נסעה   ¨ßא פנימית  אחראית 

Æהיא לייצג אותנו



מעבדת ה≠ IVF במרכז הרפואי שערי צדק עברה בשבוע שעבר בהצלחה רבה את מבדק תקן איכות 

Æשל מכון התקנים הישראלי  ISO π∞∞± בינלאומי

בביקורת שהתקיימה ב≠ Æ∑Æ±π¥≥ ציין הסוקר מטעם מכון התקנים כי ¢נמצא מקום לציין במיוחד את 

ובקרת  איכות  לתהליכי  הצוות  של  גבוהה  מחויבות  ניכרת   Æבמעבדה האיכות  ניהול  תהליכי  קידום 

תהליכים באופן קפדני¢Æ בשיחת הסיכום של המבדק ציין הסוקר כי הוא רואה במעבדה של יחידת ה≠ 

 ÆGold Standard ≠ בשערי צדק דוגמא לחיקוי IVF

מנהל יחידת ה≠ IVF פרופß עידו בן עמי ¢יחידת ה≠IVF במרכז הרפואי בשערי צדק היא מהמובילות 

בארץ הן בנפח הפעילות והן בשיעורי הצלחות הטיפוליםÆ השילוב של הניסיון הרב¨ שיטות העבודה 

המתקדמות וכמובן הקפדה על תהליכי איכות ברמה הגבוהה ביותר הם גורמים מרכזיים בהצלחתנו¨ 

הבא לידי ביטוי בצורה היפה ביותר ≠ משפחות הזוכות לתינוקות בריאיםÆ אני מודה למכון התקנים על 

Æ¢הביקורת החיובית וכמובן לצוות היחידה על המקצועיות והמסירות

עם ותק של ∂± שנים במקצוע¨ ∂ האחרונות בבית החולים¨ ¥ מתוכן במחלקה האורתופדית¨ 

ונאלץ  בגופו  איבר  ששבר  מאתנו  ואחת  אחד  כל  להיות  יכול  ¢המטופל  צהיינש¨  מספרת 

להתמודד עם המצב החדשÆ בין אם מדובר בפציעת ספורט או בקרוב משפחה שנפל ברחוב¨ 

כולם יהיו בתחושה של ßאיך זה קרה ליø ואיך אני ממשיך מכאןÆ¢ßø ואכן הטיפול המסור של 

תודה  מכתבי  עשרות  קיבלה  כבר  כה  עד   Æהמטופלים עבור  היום  לסדר  עובר  לא  צהיינש 

ומבחינתה מדובר בהפתעהÆ ¢הרבה פעמים אני מרגישה מובכת ממכתבי התודהÆ העבודה 

Æ¢היא מובנת מאליה ומבחינתי אני פשוט מבצעת את עבודתי  כפי שצריך

בתמונה ≠ צהיינש טדסה

IVF בטיפולי Gold Standard הכירו את צהיינש טדסה¨ עובדת סוציאלית 
ממחלקת אורתופדיה בשערי צדק ≠ שיאנית 

מכתבי התודה בבית החולים בתחומה

¢אני נאמנה לעבודה שלי 
ולמקצוע שלי¢

למעלה מ≠ ∞∞∞¨µ ילדים הגיעו גם השנה להפנינג השנתי שלנו בשערי צדק¨ שהופק בשיתוף 

הוא  בה  הרביעית  השנה  וזו  למסורת  כבר  הפך  השנתי  ההפנינג   Æומרפא תקווה  עמותת 

מתקייםÆ אירוע זה בא לבטא את החיבור  המיוחד של שערי צדק לתושבי העיר¨ לחשוף את 

חינוכיים  כלים  לבאי האירוע  ונותן  ולצוותים הרפואיים  חיובית לשערי צדק  בצורה  הילדים 

Æובריאותיים לעתיד

משקל¨  שיווי  מתקן   ̈ פירמידה  ̈ סטפר שכלל  אתגרי  נינגßה  ממתחם  נהנו  והוריהם  הילדים 

ומתקנים נוספים שהוביל עמרי בן נתן ממשתתפי נינגßה ישראל והאח הגדולÆ ילדים רבים ביקרו 

בבית חולים לדובים בו טיפלו יחד עם מיטב הצוות הרפואי של שערי צדק בדובים ובבובות 

 Æתזונה נכונה ובדיקות עיניים ̈ ̈ חיסונים וטיפול במחלות שלהם וזכו להסברים על היגיינת פה

הפנינג סוף הקיץ∫  למעלה מ≠∞∞∞¨µ משתתפים 
באירוע סוף הקיץ של שערי צדק

כמו כן¨ נהנו הילדים ממתחם זהירות בדרכים ≠ עם מכונית מתהפכת ומתחם המדמה חציית כביש¨ 

ממופע מיוחד של מני הולנדר ≠ אומן החושים¨ הצגת ילדים ßפאשעß¨ פינות יצירה ואיפור ומופע של 

 Æמשטרת ישראל הכולל כלבנים וחבלנים

מנכ¢ל שערי צדק¨ פרופß עופר מרין∫ ¢זהו היום היחיד בשנה שבו שערי צדק הוא גם מרכז רפואי וגם 

מתחם בילוי ואטרקציות בו ילדים ומשפחות נחשפים בצורה חיובית לפעילות הרפואית והקהילתית 

שלנוÆ יש לנו חיבור חזק ויומיומי לקהילה ולתושבי ירושלים וזה מחמם את הלב לראות אלפי ילדים 

 Æ¢שבאים בשמחה לבלות וליהנות בהפנינג הייחודי שלנו שאין כמותו באף מקום אחר

עוד מלונדון∫ הודיה ביטון¨ עו¢ס במחלקת קרדיולוגיה¨ טÆנ והשתלות לב מלאכותי במרכז 

הרפואי שערי צדק הציגה עבודתה בכנס שנערך בחודש האחרון ביורק¨ לונדון בהשתתפות 

מאות עובדים סוציאליים מרחבי העולם מתחום הבריאות והנפשÆ הרצאתה דנה במפגש 

חולים  בבית  המטופלות  פלסטיניות  ממשפחות  מטופלים  עם  סוציאליים  עובדים  של 

בישראלÆ בין הנושאים שנידונו ≠ ההבדלים התרבותיים והטיפול הביו≠פסיכוסוציאלי בתהליך 

המורכב של קבלת המטופל החל מאישורי מעבר ואפוטרופסויות וכלה בתכניות שחרור 

Æבקהילה¨ תוך התייחסות למאפייני התרבות של המטופלים מהרשות הפלסטינית



אירח  מרקוס¨   אלון  הרכש¨  מנהל  של  ביזמתו  צדק¨  שערי  הרפואי  המרכז 

החודש כ≠ ∞∞≥ בעלי עסקים ירושלמים בכנס הראשון של ¢הזירה העסקית¢≠ 

ישראל  ומיזם  הכלכלה  משרד  ירושלים¨  עיריית  של  ומשותף  חדש  מיזם 

דיגיטלית לחיבור בין מוסדות ירושלמים לבעלי העסקים בעירÆ שערי צדק היה 

 Æהמוסד הראשון בירושלים שקיים אירוע מסוג זה

בעלי העסקים הירושלמים קיבלו סקירה מסמנכ¢לית הכספים רות רלבג על 

מערך המרכז הרפואי ועל תכניות הפיתוח העתידיות שלו¨ שמעו ממנהל אגף 

לוגיסטיקה גדי אילן על התפעול היומיומי של שערי צדק ועל הצרכים השונים 

ועל  הארגון  וצרכי  הרכש  מערך  על  מרכוס  אלון  הרכש  וממנהל  שלו 

Æהאפשרויות השונות העומדות בפני הספקים

לכבוד שבוע האחות בישראל שחל בחודש האחרון השתתפו סטודנטיות וצוות בית 
הספר לסיעוד שליד המרכז הרפואי שערי צדק במגוון פעילויות שהביאו לידי ביטוי 
את מקומם כדור העתיד של צוותי הסיעוד במערכת הבריאותÆ במסגרת הפעילות 
יזמו הצוות והסטודנטיות  קיר מנדלות יצירתי וצבעוני המביא לידי ביטוי את ערכי 

Æמקצוע הסיעוד¨ שיקבל את פני הבאים בשערי בית הספר

צדק  שערי  הרפואי  והמרכז  לסיעוד  הספר  בית  בין  והשייכות  ההדוק  הקשר 
מקצועית  מעשית¨  התמחות  לצד  הספר  בבית  גבוהה  לימודית  רמה  מבטיחים 

Æומשמעותית

למעלה מ≠∞∞≥ בעלי עסקים 
ירושלמים הגיעו ליום החשיפה 

לפעילות המרכז הרפואי שערי צדק

 בית הספר לסיעוד ע¢י המרכז 
הרפואי שערי צדק מצדיע 
לאחים והאחיות במערכת 

הבריאות בישראל    

אוכלוסיית עובדי המרכז הרפואי שערי צדק מונה טווח רחב של עמים¨ שפות 
ותרבויותÆ יוזמה ייחודית של אגף משאבי אנוש בבית החולים ששם לו למטרה 

 Æלחזק את נושא התקשורת הבין אישית בקורס ייחודי ללימוד שפות

 Æהערבית השפה  ללימוד  בביקוש  חדש  שיא  השנה  נשבר  דופן  יוצא  באופן 
הקורס נערך בהנחיית המורה ססיליה ארונוביץ בהשתתפות כ≠∞≤ עובדי שערי 
הראשון¨  הקורס  הצלחת  בעקבות   Æרפואי ופרא  רפואי  המגזרים¨  מכל  צדק 
ולאור בקשת התלמידים החרוצים¨ החליטו באגף משאבי האנוש לפתוח שני 

Æמחזורים נוספים

הקורס  וממשתתפי  צדק  בשערי  הרנטגן  במכון  רדיולוג  דוד¨  בן  אליאל  ד¢ר 
מספר  כיצד הקורס הבסיסי בן µ± מפגשים הצליח לגשר על הפערים הרבים∫ 
ßßבאמצעות הקורס נפתח לי ערוץ תקשורת חדש עם מטופלים דוברי ערבית 
ועם המתמחים במחלקה עמם אני נמצא בקשר יומיומיÆ אני מבין אותם טוב 
יותר ואנו מתכתבים בקבוצות משותפות ובתוך כך אני גם מצליח לתרגל את 
ווצאפ  קבוצת  דרך  לתרגל  וממשיכים  בקשר  עדיין  הקבוצה  חברי   Æהשפה
שנפתחה למטרה זוÆ ¢אני באמת חושב שבית חולים זה מקום קסום שמנותק 
אין את התחושה של המאבקים  כותלי בית החולים  בין   Æממה שקורה בחוץ

Æהפוליטיים

זה נותן כוח רב להיות בועה בתוך המזרח התיכון הלוהטÆ עליתי ארצה מארה¢ב 
שפה  רכשתי  כעת  שלי¨  השנייה  השפה  למעשה   היא  עברית   Æשבע בגיל 
אחד  לדעתי  מאד¨  מגובשת  אך  המגוונת  הלומדים  מקבוצת  חוץ   Æשלישית
הגורמים להצלחת המיזם הוא העובדה שהמפגשים הללו מהווים כלי מרכזי 

  Æ¢לבניית גשרים תרבותיים

תמונת עוגה עם כיתוב שוקרן שהוענקה למורה בסיום הקורס 

השפה היא גשר



אוריינטציה ראשונית לעובדים חדשים 
µ ¨±Øπ±∫∏∞¨ אולם הרצאות סיעוד

פתיחת קורס ערבית ממשיכים 
µ ¨≥Øπ±∫∂±¨ כיתת הדרכה

קורס בטיחות בסדציה 
Øπ∞±¨ ∞∞∫∏∞¨ חדר סמינרים מלר¢ד

פורום ממוני כשירות תרבותית בירושלים 
π∫∞∞ ¨±∞Øπ∞¨ כיתת הדרכה

אוריינטציה  מורחבת למגזר מנהל ומשק¨ פרה רפואי¨ מעבדות
Æאולם כנסים מכון גסטרו ¨∞∏∫¥µ ¨±πØπ

הדרכה על מערכת ה≠AZMA לצוות הרפואי 
π∫±µ ¨≤≥Øπ ¨±∂Øπ∞¨ כיתת מחשבים

קורסי החייאה∫
החייאת ילדים ריענון PALS � ¥Øπ¨ ∞∏∫±µ¨ אולם הרצאות סיעוד

החייאה בסיסית BLS© � µØπ¨ ∞∏∫±µ¨ אולם הרצאות סיעוד
 ACLS החייאה מתקדמת

קורס ייחודי מטעם איגוד הלב האמריקאי 
∞∞∫∏∞ ¨AHA ≠ ±∏≠±πØπ¨ כיתת הדרכה

החייאה מתקדמת ילדים PALS ©מלא®
µ ¨≤≥≠≤¥Øπ±∫∏∞¨ אולם הרצאות סיעוד

BLS מתקדם לרופאים 
∞∏∫∞∞ ¨≤µØπ

הדרכות חובה לכלל ציבור העובדים לקראת בקרת משרד הבריאות 
יש להשתתף בהדרכה אחת בלבד∫

צוות מנהל ומשק¨ פרה רפואי¨ עובדי מעבדות
 ∞π∫∞∞  ±∏Øπ ¨±∞∫¥µ ≠ ∞π∫≥∞  ±∂Øπ ¨±¥∫¥µ ≠ ±≥∫≥∞ ±µØπ

Æ±±∫¥µ ≠ ±∞∫≥∞  ≤≤Øπ ¨±∂∫¥µ ≠ ±µ∫≥∞ ¨±∞∫±µ

צוות רפואי וסיעודי∫
±µ∫≥∞≠±∂∫¥µ ˇ ∑∫≥∞≠∏∫¥µ ±≤Æπ ¨±µ∫≥∞≠±∂∫¥µ ˇ ∑∫≥∞≠∏∫¥µֿ ±∞Æπ

מידע והרשמה במחלקת הדרכה
µµ≤∑¥ ¨∂∂≥≥∑ ¨∂∂π≤∑ ßטל ¨hadracha@szmcÆorgÆil 

עם הפנים 
לעובד

שנת לימודים 
פוריה 

ומוצלחת!

מערכות מידע ≠ 
מביאים את המחר בשבילכם∫

עוד  מטופלים  תיקי  לניהול  מתקדמת  מערכת 
משלב זימון התור במכון הדימות

צוות משותף בשילוב אגף מערכות מידע¨  עומל  בשלוש השנים האחרונות 

מכון הדימות¨ המחלקה לרפואה גרעינית ושירות מינהלה לחולה¨ להכנסת 

 ÆeRAD חברת  מערכת Radiology Information System) RIS® של 

מערכות RIS  משולבות בכל מכוני הדימות הגדולים  בארץ ובעולם והם חלק 

Æחשוב בביצוע בקרות האיכות של המכון

הדימות  מכון  אגף  של  העבודה  תהליכי  כלל  את  מנהלת   eRAD מערכת 

הדימות  במכון  לנבדק  המבוצעות  פעולות  אחר  מעקב  ומאפשרת 

רציפה  עבודה  מאפשרת  המערכת   Æהנבדק של  ההדמייתית  וההיסטוריה 

בתהליך הטיפולי כאשר כל שלב בתהליך קשור בשלב שקדם לו בשרשרת∫

הרופאים  ידי  על  לבדיקות  פרוטוקולים  קביעת  הנבדק¨  קבלת  תורים¨  זימון 

השונות  הבדיקות  שיוך  הרנטגנאים¨  ידי  על  הבדיקה  ביצוע  הרדיולוגים¨ 

 Æלרופאים בהתאם לתתי ההתמחות שלהם¨ מעקב אחר הפצת תשובות

המערכת מאפשרת אינטגרציה דו כיוונית של מכשירי הדימות עם מערכת 

בפועל  ופרוטוקולים שבוצעו  קרינה  נתוני  עבודה¨  רשימות  להעברת   RIS≠ה

במכשירי הדימות והמשכו במודול תמיכה בתהליך עבודתם של הרנטגנאים  

בשילוב רשימות עבודה אינטראקטיביות¨ וסיומו בתהליך פענוח מהיר ויעיל 

של רופא רדיולוגÆ הרופא הרדיולוג נעזר ברשימות עבודה מגוונות¨ תוך צפייה 

  Æהמטופל אודות  הקליניים  והנתונים  שבוצעו  הבדיקות  בכלל  ונוחה  מהירה 

הרופא יכול לצפות בבדיקות שבוצעו בתוך בית החולים ומחוצה לו בשילוב 

מערכת ¢איתן¢ החדשהÆ הכל דרך מסך אחד המחולק לתתי חלונות שנותנים 

מבט מקיף¨ במספר מינימלי של הקלקות ומעבר מהיר בין בדיקה לבדיקה 

ÆPACS≠בשילוב מערכת ה

 

תהליך האפיון והתאמת המערכת לצרכי בית החולים התבצע בשיתוף פעולה 

 CT ¨עם נציגי המשתמשים מיחידות הדימות השונות ≠ רנטגן¨ אולטראסאונד

MRI¨  מכון השד והמכון לרפואה גרעיניתÆ במהלך השנה האחרונה נעשתה 
ממשקים  פותחו   ÆRIS≠ eRAD למערכת   AZMA≠ה מערכת  בין  אינטגרציה 

תהיה  החדשה   RIS≠ה שמערכת  כך  המערכות  בין  מידע  להעברת  רבים 

ÆAZMA≠מסונכרנת עם התיק הרפואי של הנבדק ב

יולי   מחודש  החל  כי  לעדכן  שמחים  אנחנו  רבה  מאומצת  עבודה  לאחר 

יחידת ה≠CT תתחיל  המערכת עלתה לאוויר החל מיחידת ה≠ÆMRI החודש 

 Æספטמבר בתחילת  מלאה  להטמעה  עד  החדשה  למערכת  המעבר  את 

במכון  הצוותים  כל  של  ולימוד  הכנה  עבודת  נדרשה  המערכת  להדרכת 

Æהדימות

אנו  נמשיך בתוכנית ההטמעה בשאר יחידות הדימות כולל מכון הממוגרפיה 

Æוכן במחלקה לרפואה גרעינית

לעבודתם  תודות  התאפשר  המורכב  ההטמעה  ותהליך  לאוויר  העלייה  רגע 

וצוותו מאגף  דהאן  מימון  מר  דאהן¨  גßקי  מר  הפרוייקט  מנהל  הנאמנה של 

Æיש לכם עדכונים מערכות המידע בשיתוף פעולה מלא ועבודת צוות בין הגורמים השונים
או סיפור מעניין? 

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


