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קריאה נעימה

שמעון ומשפחתו עם מנהלי אגף הביטחון

אנחנו עומדים בפתחה של שנת ∞≥∞≥¨ ומסכמים את 
קודמתה שהייתה שנה נוספת של צמיחה והתחדשות 
לשערי צדקÆ חנכנו מחלקות ומרפאות חדשות¨ היינו 
תינוקות¨  מ≠∞∞∞¨≥≥  למעלה  של  ללידתם  שותפים 

Æטיפלנו במאות אלפי פונים והמשכנו לבנות ולשפר
עוד השבוע חגגנו את חג החנוכה¨ החג שקרו בו ניסים 
קרובות  לעיתים  זוכים  אנחנו  גם   Æישראל לעם  רבים 
איכות  שיפור  אדם¨  חיי  הצלת  בניסים∫  חלק  לקחת 
הלב¨  בפעילות  שיפור  תנועה¨  יכולת  החזרת  חיים¨ 
ותמיד מרגש  חיי אדם¨  כל אלה משנים   Æועוד המוח¨ 
להיות חלק מכך ולראות את האנשים חוזרים לביתם 
מחקר¨  דרושים  ¢ניסים¢  לחולל  כדי  אבל   Æבריאים
 Æמיומנים תומכים  וצוותים  מתקדם  ציוד  ניסיון¨ 
לפתח  ממשיכים  ואנו  באלה  התברכנו  לשמחתי 

ולקדם רפואה מקצועית¨ חדשנית 
Æואנושית

מאחל לכולם שבשנה האזרחית 
הנכנסת נמשיך בצמיחה 

Æובפריחה האישית והמקצועית
קריאה מהנה°

שלכם¨ עופר מרין 

שמעון שביב¨ המאבטח המיתולוגי 
של בית החולים לילדים ע¢ש וילף 

פורש בגיל ∏∑
שמעון שעבד בשערי צדק ∞≥ שנה מרביתן בעמדת הכניסה לבית החולים 
  Æלילדים¨ הפך לפני שנים רבות לחלק משמעותי וחשוב במערך בית החולים
שמעון היה האדם הראשון שפגשו העובדים¨ הילדים¨ המטופלים והמשפחות  

 Æבכל בוקר¨ כולם התקבלו תמיד בחיוך ובשמחה
¢שמחתי כל בוקר כשהגעתי לעבודהÆ ראיתי בעבודה שלי שליחות אמתית¨ 
עם  לדבר  העובדים¨  את  לפגוש  שמחתי   Æלאנשים ותרומה  לזולת  עזרה 
המטופלים והמשפחות שלהםÆ באחד הבקרים הגיעה לפה אמא שחוותה 
זינקתי מיד ותפסתי את התינוק שהיה בידיים   Æהתקף אפילפסיה בכניסה

Æ¢ככה זכיתי גם להציל חיים Æשלה וכך הוא ניצל מפגיעה ונפילה קשה
החולים  בית  ומעובדי  האבטחה  אגף  מצוות  להיפרד  שמעון  הגיע  החודש 
לילדים¨ יחד עם אשתו ונכדוÆ ¢שערי צדק זה חלק מהמשפחה שליÆ העברתי 

Æ¢פה חיים שלמים ואני שמח שזכיתי לעבוד פה

מנהל אגף הביטחון¨ אלי גרגיר∫ ¢שמעון הוא הרבה יותר מאיש ביטחוןÆ הוא 
חלק מהדÆנÆא של שערי צדקÆ תמיד מאיר פנים¨ תמיד מסייע ותומך¨ מסור 
להשאיר  שהצלחנו  שמח  ואני  לכולנו  לחיקוי  מודל  הוא   Æולחבריו לעבודתו 
אותו בעבודה מספר שנים לאחר גיל הפרישהÆ אין לי ספק שההשפעה שלו 

Æ¢על מאבטחים רבים שעבדו אתו תישמר עוד שנים רבות

לכבוד חנוכה ≠ נקודה של אור
        מאת  ירון מלכה¨ מהנדס החשמל של המרכז הרפואי שערי צדק

Æבבית החולים יש יותר מ≠ ∞∞∞¨∞≥ גופי תאורה øהידעתם

ברחבי בית החולים מותקנים ±± גנרטורים שיכולים לספק חשמל גיבוי 
לכל הצרכנים החיוניים בבית החולים¨ עם כמות דלק שיכולה להספיק 

Æלמספר ימים בעומס הקיים

שעה  כחצי  למשך  הגנרטורים  את  החשמלאים  מפעילים  שבוע  בכל 
בשעות הבוקר¨ לשם בדיקת תקינותם הכללית ובחינת פעילותם בעת 

Æהפסקת חשמל

 ≠  LED גופי התאורה החדשים שמותקנים הם מסוג  משנת µ±∞≥ כל 
תאורה חסכונית יותר ביחס לגופי התאורה הישנים¨ וגם חוסכת בצורך 

Æבהחלפת נורות באופן תדיר

ובשיא הצריכה צורכים כ≠  אנו מחוברים לרשת החשמל במתח גבוה 
∞∞KWµµ¨ שזוהי כמות חשמל שוות  ערך לצריכת החשמל בבתי שכונה 

Æגדולה בירושלים¨ כמו גבעת בית הכרם מולנו



בלב העניינים  מערך הלב המשולב ע¢ש יסלזון

ד¢ר ירון אלמגור וד¢ר רמי גßועבה בפעולת הצנתור החדשנית

לצפייה בכתבה

לצפייה במשדר

בתחילת החודש בוצע בהצלחה צנתור לב ראשון מסוגו בשילוב גלי קול 
לטיפול במקרים מורכבים של הצטברות קשה של אבנית בעורקי הלבÆ את 
הצנתור החדש ביצע מנהל יחידת הצנתורים בשערי צדק¨ ד¢ר ירון אלמגור¨ 
SHOCKWAVE במטופלת בת ∂∂ עם  באמצעות מכשור מיוחד של חברת 

 Æהצטברות סידן ולאחר צנתור שבוצע בעבר ללא הצלחה
במסגרת הצנתור עם מכשיר ה≠ SHOCKWAVE ממקמים בלון זעיר המלא 
 Æבנוזל ובכדוריות זעירות בנקודה בה יש הצטברות של אבנית בתוך העורק
לאחר מיקום הבלון¨ מופעלים גלי קול היוצרים תנועה מהירה של הכדוריות 

Æשבאמצעותה נוצרים סדקים באבנית בתוך העורק
סדקים אלו מאפשרים הגמשה של קטע העורק המלא באבנית והכנסת 

Æסטנט באותו מקום מבלי לפגוע או לגרום נזק לעורק
הצטברות  של  מורכבים  במקרים  צנתורים  לבצע  היה  ניתן  לא  כה¨  עד 
לקרע  או  לנזק  גורמת  הייתה  התערבות  שכל  כיוון  הלב¨  בעורקי  אבנית 
בעורקÆ בשל כך חולים הסובלים מהצטברות אבנית בעורקים נאלצו לעבור 

 Æניתוח מעקפים מורכב כדי להתגבר על הבעיה
מנהל יחידת הצנתורים בשערי צדק¨ ד¢ר ירון אלמגור∫ ¢יחידת הצנתורים 
טיפול  שיטות  בהכנסת  שנים  לאורך  בארץ  מהחלוצות  היא  צדק  בשערי 
בשורה  היא  צדק  בשערי  שביצענו  החדשה  הצנתור  שיטת   Æמתקדמות
וניתוחים  טיפולים  לעבור  נאלצו  כה  שעד  רבים  למטופלים  משמעותית 
הטיפולים  מגוון  נוסף  נדבך  הוא  החדשה  בטכנולוגיה  השימוש   Æמורכבים

Æ¢המתקדמים במערך הלב בשערי צדק

לראשונה בארץ∫ בשערי צדק בוצע צנתור 
לב בשילוב גלי קול לטיפול בהצטברות 

אבנית בעורקי הלב
הצנתור החדש יאפשר טיפול במקרים מורכבים שעד 

כה הטיפול היחיד בהם היה ניתוח מעקפים

צנתור בשידור
באינטרנט¨   ∑ וערוץ  שלנו  השיווק  מחלקת  ידי  על  הופק  מיוחד  משדר 
הסברים  שהוסיף  אלמגור¨  ירון  ד¢ר  בביצוע  לב  צנתור  שודר  במהלכו 
לצילוםÆ עם גמר הפעולה התקיים פאנל בהשתתפות פרופß גליקסון¨ ד¢ר 
וולק וד¢ר אלמגור שענו על שאלות גולשיםÆ למעלה מ≠ ∞∞∞¨≤ גולשים צפו 
במשדר¨ ועוד כ≠∞∞∞¨∞¥ נחשפו אליו מאז שידורו ©ניתן לצפות בו בערוץ ∑¨ 

ביו טיוב ובאתר שלנו® 

מה קורה כשמשלבים בין טכנולוגיות חדישות 
ומתקדמות¨ הרופאים המומחים הטובים 
øביותר והניסיון המקצועי הכי רחב שיש

מיכאל   ßפרופ בה   ±≥ ערוץ  של  המרכזית  במהדורה  ששודרה  בכתבה  צפו 
יואב מיכוביץß ממערך הלב המשולב מגישים את הדור הבא  וד¢ר  גליקסון 

Æבטיפולים בהפרעות קצב

לחצו להאזנה

במסגרת שבוע ¢שערים¢ הקדישו בגלי צה¢ל 
 ÆÆÆחשובים הכי  השערים  צדק¨  לשערי  פינה 
 Æתיבלנו במעט תמונות מתחילת המאה הקודמת



המרכז הרפואי שערי 
צדק כואב את מותה של 

תמר פניגשטיין בת 
ה≠π±¨ שהתנדבה לשירות 

הלאומי במחלקת נשים 
בשערי צדק

ובסיוע  בהתנדבות  שליחות  ראתה  תמר 
Æלמטופלות¨ בתמיכה¨ בנתינה ותמיד בחיוך גדול

מנכ¢ל המרכז הרפואי שערי צדק¨ פרופß עופר 
מרין∫ ¢בשם משפחת עובדי ומתנדבי שערי צדק 
אנו שולחים תנחומים למשפחת פניגשטייןÆ תמר האירה באישיותה את כל מי 
עם   Æנשים במחלקת  ולמטופלות  לצוות  מאד  תחסר  והיא  וטיפלה  שפגשה 
תמיכה  מעניקים  צדק  משערי  וטיפוליים  מקצועיים  צוותים  האסון  היוודע 
להן את  ולהעניק  ידיהן  ונמשיך לחזק את  בנות השרות הלאומי  לכל  וטיפול 

Æ¢מלוא התמיכה
איילת כהן¨ מנהלת שרות המתנדבים והשרות הלאומי בשערי צדק מספרת על 
בפגישה  שכבר  חיים  שמחת  ומלאת  חייכנית  בחורה  הייתה  ¢תמר  תמר∫ 
ונבונהÆ תמר הייתה נכונה  הראשונה איתה מבינים שמדובר בבחורה איכותית 
לבצע כל משימה ואהבה מאד את השרות בשערי צדקÆ היא בצעה את תפקידה 
הצוות¨  עם  מצוינים  בינאישיים  קשרים  יצירת  תוך  למצופה  ומעבר  מעל 
המטופלות ובנות שרות רבותÆ תמר הקפידה להגיע למחלקה לעיתים קרובות 
גם לאחר סיום המשמרת שלה ע¢מ לסייע בכל שנדרש והייתה אהודה מאד 

Æזוהי אבדה גדולה עבורינו וטרגדיה בלתי נתפסת Æבקרב קבוצת הבנות
שמונה בנות השרות שלנו שנכחו בתאונה הטראגית קיבלו מענה מקצועי עוד 
באותו הלילה וממשיכות לקבל עזרה טיפולית ככל שיידרשÆ המשפחה לוותה 
על ידינו גם לאחר השבעה כאשר הגיעו לפרידה מרגשת עם צוות מחלקת 
נשים שהכינו עבורם ערכת מכתבים וזכרונות מתמרÆ מעגלי תמיכה בהנחיית 
לבנות  תמיכה  לתת  כולה  השנה  במהלך  פועלים  המחלקתיות  העוסיו¢ת 
השרות בהתמודדות עם האבל ועם נושאים נוספים הקשורים לשגרת העבודה 
בביה¢חÆ בנות השרות יצאו במספר יוזמות חברתיות לעילוי נשמתה של תמר 
הרכבת  לנוסעי  וממתק  חנוכיה  של  ערכות  חלוקת  היא  בינהן  כשהמרכזית 

Æ¢הקלה
יהי זכרה ברוך°

סדנת אחראיות משמרת
פעמיים בשנה מתקיימת סדנה בת שלושה ימים לאחיות הנכנסות לתפקיד 

Æאחראיות משמרת
בבית החולים¨  והיכרות עם הנעשה  באווירה של שיתוף  נערכות  הסדנאות 
ניהול  מיומנויות  הקניית  כולל  הניהולי  התוכן  לעולם  הקשורים  בנושאים 
הממשקים  בין  תקשורת  קונפליקטים¨  עם  התמודדות  דילמות¨  ופתרון 
בנושאים  נהלים  וריענון  זמן אפקטיבי במשמרות עמוסות  ניהול  הניהוליים¨ 
הנוגעים לתפקיד האחות בשערי צדק¨ כולל ניהול סיכונים¨ מניעת זיהומים¨ 

Æהתנהלות בזמן שריפה¨ מניעת אלימות
שמספרות  וותיקות  משמרת  אחראיות  עם  פאנל  נערך  הסדנה  בסיום 
למשתלמים על התפקיד מתוך הניסיון והוותק שלהם ועונות על שאלות של 
המשתתפיםÆ את הסדנה העבירו האחיות טלי סלוטקי ©מתאמת כאב® ושרי 
שפירא ©מתאמת פיתוח מקצועי ורווחת המטופל®Æ החודש התקיימה סדנה 

Æנוספת בה השתתפו אחיות מכל מחלקות האשפוז

אחיות אח¢מ
מספרות

העשרה מקצועית לכוחות העזר של הסיעוד

לומדים להביע אמפתיה
כחלק  אמפתית¢¨  ¢תקשורת  של  בנושא  בסדנה  השתתפו  העזר  כוחות 
אחת  המתקיימות  תקשורת  של  בנושאים  עזר  לכוחות  סדנאות  מסדרת 
לכמה זמן בהובלת ציון צהר¨ האחראית על כוחות העזרÆ הסדנאות מועברות 
על ידי צוות עו¢סיות בהובלתן של רוית זמיר מנהלת המחלקה הסוציאלית 

Æוענת מלר עו¢סית מחלקת אשפוז יום ילדים אשר מרכזת את התוכנית

מקדמים את בריאות העובדים
כוחות עזר מתרגלים ביצוע ¢מעברים¢ בצורה נכונה¨ בדגש על יציבה נכונה 
צוות  עם  בסדנאות   Æהמטופל של  וביטחונו  לשלומו  ודאגה  המטפל  של 
פיזיותרפיה בהובלתה של ורד הובר≠מחלין ©מנהלת שירות פיזיותרפיה בבית 

 Æהחולים® לומדים ומתרגלים כוחות העזר מעברים נכונים

אנחנו על המפה!

חשובה  עבודה  בכנס¨  מציגה  פאלוך≠שמעון¨  ד¢ר  בתמונה∫ 
יו¢ר הוועד הבינלאומי לסרטן שד גרורתי  שהובילה יחד עם 
צßרני ©שערי צדק® על  נתן   ßועם פרופ ד¢ר פתימה קרדוסו 
האונקולוגי  האיגוד  עבור  צßרני   ßפרופ שפיתח  פרוייקט 

האירופאי

המערך  מנהלת  פאלוך≠שמעון¨  שני  ד¢ר 
האונקולוגי במרכז הרפואי שערי צדק¨ חברת 
צוות  ועידת  המומחים המצומצם הקובע את 
בסרטן  לטיפול  הבינלאומיים  המנחים  הקווים 
בדיונים  אלו  בימים  משתתפת  גרורתי¨  שד 
הכנס  במסגרת  הצוות  של  האחרונים 
האירופאי  האיגוד  של  המרכזי  הבינלאומי 
הקווים   Æבליסבון המתקיים  לאונקולוגיה 
המנחים צפויים להתפרסם בתקופה הקרובה 
בסרטן  בטיפול  העולם  בכל  מומחים  וישמשו 

Æשד גרורתי



מרפאה חדשה להפרעות תנועה 
כחלק מתנופת פיתוח במחלקה לנוירולוגיה ע¢ש קופרמן נפתחה מרפאה 
להפרעות תנועהÆ המרפאה מנוהלת על ידי ד¢ר גלעד יהלום¨ מומחה לטיפול 
 ¨®UvA© בהפרעות תנועה¨ בוגר הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אמסטרדם
וכסגן מנהל  הולנד¨ שכיהן עד לאחרונה כרופא בכיר במחלקה הנוירולוגית 
המכון להפרעות תנועה  במרכז הרפואי ע¢ש חיים שיבא¨ וכחוקר ומרצה בכיר 

Æבחוג לנוירולוגיה באוניברסיטת תל≠אביב
קוצבי  מרפאת  יופעלו  המרפאה  שמציעה  המגוונים  השירותים  במסגרת 
גישה  סאונד¨  אולטרה  בליווי  ניתנים  מהטיפולים  חלק   Æיום ואשפוזי  מוח 
לוואי  תופעות  לצד  גבוהה  ויעילות  מרבי  דיוק  המאפשרת  ייחודית 
מופחתותÆ ד¢ר גלעד יהלום חלוץ בארץ בטיפול בתחום הפרעות התנועה 
על ידי הזרקת בוטולינום בליווי אולטרה סאונד במיומנות גבוהה וניסיון רב 

Æבטיפול זה
כסאות  להשאלת  אוטומטית  מערכת  הציב  צדק  שערי  הרפואי  המרכז 

Æגלגלים לטובת המטופלים המגיעים לחדר המיון ולקבלת טיפולים
המערכת הותקנה בקומה ≥ בסמוך לכניסה לחדר המיון והיא כוללת ≥± כסאות 
גלגליםÆ בתקופה הקרובה תותקן מערכת נוספת בכניסה הראשית בקומה ¥ 
גלגלים  כסא  השאלת  מאפשרת  החדשה  המערכת   Æכסאות  ±≤ עם  היא  גם 
מבקשת  בכך   Æאשראי כרטיס  פרטי  הפקדת  באמצעות  שעות  ל≠∏  בחינם 
לטובת  מטופלים  ידי  על  השימוש  לאחר  כסאות  החזרת  לעודד  המערכת 
מטופלים אחרים¨ וזמן השימוש ללא תשלום הוא ארוך ומספיק כדי להשתמש 

 Æבכיסא ולהחזירו בזמן
כיום קיימים בשערי צדק כ≠∞¥ כסאות גלגלים אולם בשל העובדה כי אין חובה 
להחזיר את הכסא לאחר השימוש מרביתם נעלמים¨ מושארים במגרשי החניה 

Æהשונים ובכך נמנע ממטופלים חדשים כיסא לו הם זקוקים
אגף  ידי  על  הוצבה  הקיימים¨  לכיסאות  שמתווספת  החדשה  המערכת 
את  להחזיר  המשתמשים  את  מחייבת  הפועלים¨  בנק  בשיתוף  הלוגיסטיקה 

Æהכיסא למקומו לאחר השימוש ובכך להימנע מתשלום
מנהל אגף הלוגיסטיקה בשערי צדק¨ גדי אילן ¢אנו שמים כל העת את טובת 
המטופלים בעדיפות הראשונה והמערכת החדשה באה לוודא כי בכל זמן נתון 
החדשים  הכיסאות   ≤¥  Æהמטופלים לשימוש  זמינים  גלגלים  כסאות  יהיו 
מתווספים ל≠∞¥ הכיסאות הקיימים כיום בשערי צדק כך שבכל עת יהיו כסאות 

 Æ¢זמינים למטופלים

מערכת 
אוטומטית 

חדשה  
להשאלת 

כסאות 
גלגלים

Æ¥¥ ≠ גיל Æ±

Æשנים ±∏Æµ ≠ וותק Æ≤

≤Æ האתגר הכי גדול בתפקיד ≠ הגברת המודעות לבטיחות ולסביבת עבודה 
Æבטוחה בקרב העובדים

זמני  עובד  בתור  התחלתי  צדק  בשערי  דרכי  את   ≠ צדק  בשערי  דרכי   Æ¥
לשלושה חודשים כטכנאי באגף מערכות מידעÆ ידוע שבשערי צדק ¢אין 
יותר קבוע מהזמני¢¨ כך ששלושת החודשים הפכו לשנים רבותÆ בהמשך 
מוניתי לראש צוות הטכנאים באגף¨ והחל מינואר ∏±∞≥¨ מוניתי לתפקיד 

Æהממונה על הבטיחות של שערי צדק

להוסיף  ביקש  אכפתי  עובד   ≠ עובד  של  מהצעה  הבטיחות  לשיפור  דוגמא   Æµ
יום כירורגי ומהמעליות בקומה ≥Æ לאחר  מראות פנורמיות ביציאה מאשפוז 
פיילוט קצר והבנה בתועלת התקנת המראות¨ הותקנו מראות פנורמיות בכל 
Æהקומות על מנת להרחיב את שדה הראיה של השליחים בזמן שינוע המיטות

בשנת  הרב¢  ¢מרכז  בישיבת  הפיגוע   ≠ לעולם  אשכח  שלא  בעבודה  רגע   Æ∂
אנוש  במצב  שהגיע  אלמוני  פצוע  לצלם  עלי  היה  תפקידי  מתוקף   ¨≤∞∞∏
לביה¢ח בחדר הניתוח¨ תוך כדי הניתוח שהציל את חייוÆ לשמחתי¨ בסופו 

Æשל דבר הבחור אותו צילמתי יצא מבית החולים על הרגליים

Æהכי אוהב בעבודה ≠ חד משמעית ≠ את האנשים Æ∑

∏Æ ממונה בטיחות טוב הוא ממונה שחי את השטח ושפתוח להצעות לקידום 
Æושיפור הבטיחות

Æπ חזון ≠ אני שואף שבעתיד נמשיך בשיתופי הפעולה יחד עם כלל הגורמים 
את  ולשפר  לקדם  מנת  על  בטיחות  ונאמני  עובדים  מנהלים¨  בביה¢ח¨ 
 Æהבטיחות במרכז הרפואי ויחד נתרום לירידה מתמשכת בתאונות העבודה
עובד שיוצא מביתו בריא ושלם ליום עבודה¨ צריך לשוב לביתו בריא ושלם 

Æבסוף יום העבודה

Æהכי מצחיק אותי ≠ השיחות עם החברים בארוחות הצהריים Æ±∞

ליפול  יכולים  אנחנו  אם  עלינו¨  ליפול  יכול  זה  אם  עצות בטיחות לעובדים∫ 
אם  זה¨  על  להחליק  עלול  מישהו  אם  אותנו¨  לחתוך  יכול  זה  אם  זה¨  בגלל 
אל   ≠ מזה  להיפגע  יכול  חלילה  מישהו  אם  מזה¨  להתחשמל  עלול  מישהו 
בדיווח   Æודווחו עיניים  פקחו   ≠ בבקשה  לעצמכם¨  תשמרו  ואל  בבטן  תשמרו 

Æתמנעו את התאונה והפגיעה הבאה

אורי לוי¨ 
ממונה הבטיחות 

בשערי צדק

בתמונה∫ ד¢ר גלעד יהלום

ÆÆÆדברים שלא ידעתם עלÆÆÆדברים שלא ידעתם על



 øאיך אומרים ברפואית

øßד¢ר או דר
המילה דוקטור נכתבת בקיצור ד¢ר¨ אף שדרך הקיצור הזאת אינה על פי 

Æהרגיל בלשוננו
דרכי הקיצור בעברית הן שתיים∫ האחת למילה יחידה והאחרת לצירוף של 
שתי מילים או יותרÆ מילה יחידה מקצרים בגרש הבא בסוף הקיצור ≠ לאחר 
האות הראשונה או האותיות הראשונות של המילה¨ כגון פרופß ©פרופסור® 
יותר¨  או עמß ©עמוד®Æ צירוף מילים מקצרים באותיות הראשונות¨ אחת או 
כגון  התיבות¨  ראשי  של  האחרונה  האות  לפני  ובגרשיים  הצירוף  ממילות 

Æ®מלר¢ד ©מרכז לרפואה דחופה®¨ ת¢ז ©תעודת זהות
במילה דוקטור הקיצור המתבקש היה דוקß¨ אבל כבר השתרש הקיצור כמו 
והאות  ≠ קיצור המורכב מן האות הראשונה   DrÆ שנוהגים בשפות לועזיות 
האחרונה של המילה¨ כמו במילה  MrÆ ≠ mister  האקדמיה ללשון העברית 
החליטה להתיר את דרך הקיצור הזאת במילה דוקטור בלבדÆ בעברית אין 
מקצרים בנקודה¨ ולכן הוחלט לסמן את הקיצור בגרשיים בין הדל¢ת לרי¢ש∫ 

Æהסימון בגרשיים ולא בגרש מציין שאין זה רצף של אותיות המילה Æד¢ר
נעיר כי אין כל הבדל בעניין זה בין דוקטור לרפואה לכל דוקטור אחר¨ ובשני 

Æהמקרים הקיצור התקני הוא ד¢ר בלבד

הילדים  מחלקות  שליד  הספר  בית 
הוקם   ßßצדק ßßשערי  הרפואי  במרכז 
משרד  של  כניסיון  השבעים  בשנות 
החינוך לשלב אנשי חינוך במחלקות 
הילדים בבתי חולים כלליים¨ בעקבות 
אגף  מנהל  פירר   ßפרופ של  הצעה 
גננת  לשלב  שדאג  דאז¨  ילדים 
שתעסיק את הילדים בשעות הפנאי 

Æהרבות שלהם בזמן האשפוז
בשנת ±∞∞≥ עבר בכנסת ßßחוק הילד 
בר  הוא  ילד  שכל  שקבע   ßßהחולה
בבית  מאושפז  הוא  אם  גם  חינוך 

Æחולים
¢אשפוז מפר את האיזון הכללי של 

בר מצווה בבית חולים°
צבי¨ יוני¨ דניאל¨ דוד¨ גבריאל¨ טובי וליאורה ≠ שבעה נערים מקסימים מווסלי 
הילס¨ ניו יורק הגיעו במיוחד לחגוג בר ובת מצווה במחלקות הילדים בשערי 
חולי  ילדים  למען  הפועלת  חיינו¨  ארגון  בחסות  המושקעת  החגיגה   Æצדק
שבעת   Æטעימים ומאכלים  יצירה  סדנאות  קוסמות¨  מופע  כללה  סרטן¨ 
 Æהחברים הנרגשים הסתובבו בין המטופלים והעניקו להם סיבה טובה לחייך

Æאין ספק שזו דרך משמעותית לחגיגת המצוות

 שיחה עם שרה שושני¨ מנהלת בית הספר ע¢ש לינקולן דוד
 אברהם שליד המחלקות לרגל שבוע החינוך שצוין החודש

של  בתחומים  גם  מטפלות  החינוך  משרד  של  הלימודים  תכנית  לצד 
מוסיקה¨ בעלי חיים¨ אומנות¨ צילום וביבליותרפיהÆ בנוסף לצוות המורות גם 
וסטודנטים מפרוייקט פרßßחÆ בית הספר שייך  יועצת¨ בנות שרות¨ סייעות 
צרכים  עם  ילד  הוא  מאושפז  שילד  ההגדרה  בשל  המיוחד  החינוך  לאגף 
החינוכיים¨  לממדים  זמנית  בו  מתייחס  החינוכי≠טיפולי  הצוות   Æמיוחדים

 Æהלימודיים¨ החברתיים והרגשיים של הילד המאושפז
הנפשית  לבריאות  המתייחסת  ההוליסטית  בגישה  מאמין  הספר  ¢בית 
והרגשית ובריאותו הפיזית≠רפואיתÆ הצוות עובד בשיתוף פעולה מלא עם 
הצוות הרפואיØסיעודי במחלקות הילדים¨  דואג לשמור על קשר עם בתי 
בביתם  השוהים  חולים  לילדים  עוזר  הילדים¨  לומדים  בו  בקהילה  הספר 
לקבל עזרה לימודיתÆ הוא מצויד ומאובזר במיטב הכלים והאביזרים בכיתות 

Æובחדרי הטיפול
עם  שעובדים  הילדים  במחלקות   ßßרפואיים בßßליצנים  נעזרים  אנו  לעיתים 
את  עליהם  להקל  מנסים  הרפואיות¨  בפרוצדורות  אותם  ומלווים  הילדים 

 Æתקופת האשפוז¨ ומביאים שימחה למחלקות
בשנים האחרונות¨ שבעה מילדי בית הספר ניגשו לבחינת בגרות תוך כדי 
אשפוז¨ כולם עברו בהצלחהÆ אנו עושים ככל יכולתנו לאפשר לילד לצלוח 
וטובה  מהירה  חזרה  לו  ולאפשר  בדרכו  הנקרים  הרבים  האתגרים  את 

Æ¢לשגרה ככל הניתן

הילד וסביבתו הקרובה בשל החרדה הקיומית המתעוררת בעקבות החולי 
והאשפוזÆ בתוך משבר זה בית הספר מייצג נקודת אור המאפשרת לשמר 
את החלק הבריא בעולמו של הילד החולה באמצעות תכנים נורמטיביים 

 Æמציינת שרה שושני Æ¢ודפוסים המוכרים לו ולמשפחתו
חינוכיים¨  שירותים  מספק   ¨±∏≠≥ בגילאי  ילדים  עם  עובד  הספר  ¢בית 
פעילויות העשרה¨ תמיכה וטיפולים רגשייםÆ הצוות מונה ±≥ מורות אשר 

שרה שושני¨ מנהלת בית הספר



בתחילת החודש¨ נערכה הישיבה הרבעונית של מנהלי 
מחלקות רפואיות במסגרתה נסקרו אתגרים משותפים 
בניהול בית החולים לצד פעילות ומוכנות המרכז הרפואי 

Æבעת התקפת סייבר ותרגיל מלחמה

אירועים וכנסים 
קרובים בשערי צדק

∞≥Æ±Æ≤  כנס יולדות בסינמה סיטי

∞≥Æ±Æ∂± אימהות ירושלמיות ©והסביבה® 
דברים שבלב אודיטוריום ע¢ש הדי שטיינברג

∞≥πÆ±Æ± טקס סיום בית ספר לסיעוד

∞≥Æ±Æ≥≥ כנס יולדות במודיעין עילית

∞≥Æ±Æ∞≤ טקס חנוכת מכון אורולוגיה קומה ≥

∞≥Æ±Æ±≤ שישי בריא בנושא סוכרת אודיטוריום 
ע¢ש הדי שטיינברג

  

∞≥Æ±Æ± טפול נמרץ

∞≥Æ±Æ∏ אÆאÆג

∞≥µÆ±Æ±  הרדמה מיילדותית

∞≥Æ±Æ≥≥  נוירולוגיה ילדים

∞≥πÆ±Æ≥ בית מרקחת 

הצגות קליניות לחודש הקרוב

מביאים את המחר אגף מערכות מידע
המרקחת¨ אסטל בוקטמן וצורית עינות שעזרו בעת הצורך להגדרת נתוני 
בנו בכל  ותמכו  זמינים  היו  DSIT שתמיד  ולאנשי חברת  הבסיס במערכת 

Æעת

יום בשורה למערך ההמטולוגי 
≠אונקולוגי ≠ הסוף לתקופת ניירות 

ופרוטוקולים ידניים
הקרקדס והפרוטוקולים הידניים של המערך האונקולוגי 

וההמטולוגי מוחשבו°
במחצית השנייה של חודש דצמבר עלינו לאוויר עם מערכת OncoPro של 
Æבכך באה לסיום תקופה ארוכה של ניירות ופרוטוקולים ידניים ÆDSIT חברת

Æהמערכת תורמת לעליה בבטיחות הטיפול ומניעת טעויות אנוש
המערכת משולבת באופן מלא בתוך מערכת ה≠AZMA של בית החולים 

 Æומתממשקת עם מערכת הזמנות ציטוטוקסיקה לבית המרקחת
היכולת לנהל טיפול אונקולוגי מלא באופן ממוחשב כולל תהליכי הגדרת 
של  טיפול  מחזורי  ניהול  מובנים¨  פרוטוקולים  מלאה¨  אונקולוגית  אבחנה 
מקדימים  ותנאים  דם  בדיקות  בתוצאות  הטיפול  מתן  התניית  מטופל¨ 
נתוני  אחר  המעקב  הטיפול¨  איכות  את  דרגות  בכמה  מעלה   ≠ אחרים 

Æהמטופל ואת בטיחותו
והאונקוØהמטולוגי   האונקולוגי  במערך  והאחיות  הרופאים  לכל  התודות 
בעיקר לד¢ר רות איזקסון  שהשקיעה שעות רבות מזמנה כדי שמוצר זה 
יגיע לכדי מימוש¨ לד¢ר חזי גנזל שתרם מזמנו להוביל את המערכת בצד 
ההמטולוגי¨ לאחיות אחראיות¨ הילה דהן ורעות נבנצל שתרמו מזמנן כדי 
בתמונה∫ ד¢ר רות איזקסון¨ מנהלת היחידה לאישפוז יום אונקולוגילהתאים את הצרכים של הסיעוד¨ לנטע ניר מהנהלת הסיעוד¨ לצוות בית 

בתנופת בניה

בקומה ¥ אוכלסו ∏ חדרי מרפאה חדשים המשרתים את מרפאות החוץ של 
בית החולים

בקומה ∏ אוכלסו ¥ חדרי לידה חדשים במפרט גבוה 

בקומה ¥ אוכלסו המרפאות החדשות של כירורגיה 



הדרכות מתוכננות בינואר∫

עם הפנים לעובד

נעים להכיר. מינויים לחודש נובמבר

אסנת ארז בר חיים
יועצת נגישות השירות

במסגרת המאמצים של הנגשת המרכז הרפואי שערי צדק לכלל הבאים בשערינו אנחנו שמחים לבשר על מינויה של ד¢ר 
הנושא  לגבß שלי מרכוס שקידמה את  להודות  אנו מבקשים   Æבית החולים נגישות השרות של  ליועצת  ארז¨  בר≠חיים  אסנת 
במהלך ∏ השנים האחרונות¨ העלתה את המודעות לחשיבות הנגשת בית החולים¨ קידמה את הדרכת העובדים¨ יצרה תשתית 

Æעבודה ושינוי הנראה לעין בנגישות המוסד שלנו
אסנת היא חלק מצוות הריפוי בעיסוק בבית החולים ומורשת נגישות השרות מאז ∞±∞≥Æ מהות הייעוץ בתחום זה הוא להבטיח  
את מתן השירות לאנשים עם מוגבלות באופן שוויוני¨ וברמת נוחות¨ איכות ובטיחות כפי שניתנת לכלל הציבורÆ ובמסגרת זו∫ זיהוי 
והתקנות¨ התאמות באביזרים  נהלי מתן שירות התואמים את החוק  יצירת  נגישות הקיימים בתהליכי שירות¨  והסרת חסמי 

Æואמצעי עזר ©ריהוט¨ שילוט¨ ועוד®¨ הנגשת מידע ©התאמה לשונית או פישוט לשוני® ועוד

negishut@szmcÆorgÆil ≠ ליצירת קשר∫ טלפון ≠ ≥±∞∂∂∂∂≠≥∞ ˇ דוא¢ל

כיתת   ¨±µ∫≥∞≠±π∫≥∞  ¨±Ø±Ø≤∞≠מ החל  מתחילים  אקסל  קורס 
מחשבים בקומה µ ©≤ מפגשים®

אולם   ¨∞∑∫¥µ≠±≤∫≥∞  ¨≤∞Ø±Ø≤∞  ¨≤Ø±Ø≤∞  BLS בסיסית  החייאה 
הרצאות סיעוד

אוריינטציה לעובדים חדשים ∞≥µ≠±≤∫≥∞ ¨µØ±Ø±∫∏∞¨ אולם הרצאות 
סיעוד

עד   µØ±Ø≤∞≠מ החל  מרכזי  לווריד  צנתר  החדרת  סימולציות 
µ חדר סימולציות בקומה ¨±µ∫∞∞ � ∞∏∫∞∞ ¨±¥Ø±Ø≤∞

 ¨∂Ø±Ø≤∞≠מ החל   ßב ימי  באנגלית  ופרזנטציה  נושא  הצגת 
∞∞∫π±≠∞∞∫∂±¨ כיתת הדרכה בקומה ≤ ©¥ מפגשים®

הרצאות  אולם   ¨±µ∫≥∞  ¨∂Ø±Ø≤∞ למנהלים  גישור  מיומנויות  סדנת 
סיעוד

קורס הכנה לפרישה החל מ≠∞≥µ≠±¥∫∞∞ ¨±≤Ø±Ø±∫∏∞¨ אולם הרצאות 
סיעוד ©¥ מפגשים שבועיים®

µ≠±µ∫≥∞ ¨±≥≠±¥Ø±Ø≤∞ PALS¥∫∑∞¨ אולם  החייאה מתקדמת ילדים 
הרצאות סיעוד

קורס ערבית מתחילים ימי גß החל מ≠∞≥µ≠±∑∫¥µ ¨±¥Ø±Ø±∫∂±¨ כיתת 
הדרכה בקומה ≤ ©µ± מפגשים®

אגף  ישיבות  חדר   ¨±∂∫∞∞≠±∑∫≥∞  ¨ßב ימי  מתחילים  צרפתית  קורס 
משאבי אנוש¨ קומה ∑ בביה¢ס לסיעוד ©µ± מפגשים®

 ¨≤∑Ø±Ø≤∞ ¨≤∞Ø±Ø≤∞ ≠  ßב ימי  לרופאים   AZMA הדרכה על מערכת 
כיתת מחשבים 

כיתת   ¨±µ∫≥∞≠±π∫≥∞  ¨≤≤Ø±Ø≤∞≠מ החל  מתקדמים  אקסל  קורס 
מחשבים בקומה µ ©≤ מפגשים®

PALS  ריענון  ∞≥µ≠±µ∫≥∞ ¨≤∑Ø±Ø¥∫∑∞¨ אולם הרצאות סיעוד

 ¨≤πØ±Ø≤∞ לרופאים  מורחבת  שנתית  חצי  אוריינטציה 
∞∞∫¥±≠µ±∫∏∞¨ אולם הרצאות סיעוד

מידע והרשמה במחלקת הדרכה∫

  hadracha@szmc.org.il
µµ≤∑¥ ¨∂∂≥≥∑ ¨∂∂π≤∑ ßטל

הגדולה  ההצלחה  את  לראות  שמחתי 
שהתקיים  לעובד¨  ההוקרה  ערב  של 
בתיאטרון ירושליםÆ היה זה ערב מהנה 
חגיגית  אווירה  של  סופי¨  אין  צחוק  של 
מחוץ לשגרת היום¨ של שמחה וגיבוש¨ 

Æבהחלט ערב של השראה להמשך
לצפון  בטיול  עשינו  נוסף  גיבוש  יום 
באתרים  וביקור  בכנרת  שייט  שכלל 
מהתכנים  מהחברה  נהנינו  מעניינים 

Æומיום כיף באמצע השגרה

ÆÆÆמכינים לכם חורף חם
עוד בהמשך החודש כהרגלנו מדי שנה בחנוכה¨ התקיים יום כיף לילדים 

Æבקיפצובה
החיסכון  בנושא   ∞≤Æ∞≤Æ±π≠ב יתקיים  בירושלים  דן  במלון  העשרה  ערב 
הפנסיוני שמהווה את נכס העתיד שלנוÆ יחד עם רכישת ידע חשוב ביותר¨ 

øגם ארוחת ערב טובה¨ מה יכול להיות טוב יותר

Æיום האישה גם הוא יתקיים בחודש פברואר לכל חברות שחר און
מצפה לנו ערב פינוקים של מפגש חברתי נשי בסינמה סיטי¨ ארוחה טובה 

ÆÆÆהתחילו להתכונן Æוסרט
להזכירכם ניתן לנצל את הזכאות המלאה של π±∞≥ לשחר און עד לתאריך 

Æ≤πÆ∞≥Æ≤∞
ממשיכים לחשוב עליכם כל הזמן¨
שלכם ובשבילכם¨
אתי גבאי¨ יו¢ר ועד העובדים¨ רפואיים ופרא רפואיים

עובדים יקרים,



חוויית 
העובד

ב≠µ בדצמבר π±∞≥ יצא צוות מחלקת עיניים ליום גיבושÆ היה מושלם°
יום שבו שלטו הצחוק¨ ההנאה¨ הכיף מהמסלול והחברותאÆ אנו מודים ולכל מי שנטל חלק בארגון ובביצוע¨ להנהלה על 

האפשרות לקיים יום זה ולפרופß צדוק מנהל המחלקה שאישר את קיומוÆ כן ירבו ימים כאלה°

אביגיל רז¨ אורי שוורץ¨ איריס מזרחי¨ אמתי רותם¨ גילי פוכט¨ גלי וייס¨ חבצלת דניאל¨ יוסי גוטסמן¨ 
יעל קמחי¨ מירי בנימינוב¨ נילי שפירא¨ נעמה בגריש¨ סיגל מזרחי¨ רבקה רודנסקי¨ שרה גולדברג¨ 

aviraz@szmc.org.il  Æשרי שפירא¨ תמר קינן

עיצוב∫ פוליטי פרסום ואינטראקטיב

יש לכם עדכונים או סיפור מעניין? 
כתבו לנו או פנו לכל אחד מהשותפים לכתיבה ועריכה: 


