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ברור לכולנו שעדיין לא ניתן לסכם...
יחד עם זאת ,אין ספק שאנחנו שחקנים ראשיים על בימתו של אירוע היסטורי עצום!
מצאנו לנכון לערוך "סיכומון" ביניים בצורת "מילון מונחים" המספר את סיפור ימי הקורונה כאן
אצלנו בשערי צדק .פרופ׳ עופר מרין ,מנכ״ל מרכז הרפואי שערי צדק ושרה גולדברג ,מרכזת שעת
חירום כתבו את מילון הקורונה.

פרופ׳ עופר מרין ושרה גולדברג צוות שעת חירום.

א-ב של ימי קורונה
"אומץ"  -יותר מכל אירוע רפואי אחר האירוע הזה מאופיין בסיכון עצמי לכולנו,
ולמשפחות .תחושת השליחות ,המסירות ,והאמונה הביאה להתגברות על החששות,
והרתמות של כולם לקחת חלק במענה.
"אי בודד"  -למדנו שאנחנו תלויים בעיקר בעצמנו .למדנו שלא להסתמך על עזרה מבחוץ
במיוחד בנושא ציוד.
"אפליקציית 'בצדק'"  -נוצרה הזדמנות נפלאה ליצירת פלטפורמת מידע וקשר עם כל
העובדים .אחד הרווחים שלנו מתקופת החירום הזו.
"בידוד בית"  -האיום המרכזי ...כולנו חששנו להכנס לבידוד ולהשאר בבית בזמן
שחברינו ממשיכים להילחם.
"ביוביט" – חברת ביוביט הפכו להיות חלק בלתי נפרד מהצוות .כל מטופל במחלקות כתר
שידר  24/7נתונים רלוונטיים למערכת בחמ"ל.

"ביקור חולים" -הבעת האמון של נשות ירושלים המשיכה גם בזמן הקורונה ,עלייה של 30%
בפעילות והתמודדות הצוותים בצורה מופלאה.
"גאווה" -אפשר היה לחוש אותה בכל מקום .צוותים חדורי שליחות ,שמחים וגאים
להיות חלק מהמערכה
"גל שני"  -מתפללים כל יום שלא יקרה.
"דוחות קורונה" – אגף מערכות מידע פיתח מערכת שנתנה מידע שוטף ועדכני.
"הדבקה" – מה שלא קרה בצוותים של מחלקות כתר .הוכחתם משמעת ועמידה מדויקת
בנהלים .מגיע לכם כל שבח!

בתמונה :מערך הקורונה  -המרכז הרפואי שערי צדק.

"הדרכות" – נערכו הכשרות ממוקדות של צוותים רפואיים לטיפול בחולי קורונה כולל
בטיפול נמרץ.
"היחידה למניעת זיהומים" – מובילים ביד רמה ומקצועית את כל ההתנהלות בתקופה
המורכבת הזו .מהווים גוף ידע זמין ואמפטי בכל שעה ביממה.
"המערכת של פיליפ"  -מערכת שהומצאה ע"י ד"ר פיליפ לוין ואפשרה התמגנות
מיטבית בעת אינטובציה )כללה שקית ומפוח(
"הנשמה" – בזכות צוות מדהים ,נקטנו בתפיסה רפואית שהתוותה שימוש באמצעי
הנשמה לא פולשנית כקו ראשון .התוצאות מדברות בעד עצמן.
"הערכה"  -מגיעה לכולם .לכל הצוותים שלא במחלקות הכתר ובמחלקות הכתר,
היחידות והמכונים .כולם היו שותפים למאמץ!
"הערכת מצב"  -מהיום הראשון ,פעמיים ביום התכנסו כל בעלי התפקיד המרכזיים
לדיווח וקבלת החלטות ,מה שהיה נכון בבוקר לפעמים השתנה לגמרי בערב.
"התנדבות" -רוח ששררה בכל הארגון.
"היום שאחרי"  -דיברנו על המושג הזה בשלב מוקדם ,כשעוד ממש לא היה ברור מתי
ואיך נגיע אליו .הרצון לאזן ,לתת תקווה ,תרם לחוסן הצוות.
"ועדת אתיקה" – הוקמה ועדה למקרה ש ...תודה לאל שלא היה בה צורך.
"זום" -אנחנו ,כמו רוב העולם ,למדנו להתנהל במערכת פגישות וירטואלית ,יש גם
יתרונות.
"חוסן הצוות"  -נושא שעסקנו ונמשיך לעסוק בו :כיצד שומרים על החוסן של הצוותים-
מהראשון ועד אחרון העובדים  -ואיזו תמיכה אנחנו יכולים להציע.
"חוסר ודאות" – על אף שזו הייתה המציאות ,לא היה עובד שנמנע מלהתייצב
למשימותיו במסירות ובחיוך.
"חששות"  -שיקום מי שלא היו לו!
"חמ"ל" – הלב של מחלקות כתר .צוותי לוגיסטיקה וביטחון השכילו ליצור מרכזי שליטה
ובקרה יעילים מאין כמותם .שליטה באמצעים טכנולוגיים חדשים ומורכבים נלמדה בזמן
אפס.

"חמלה"  -הצוותים למדו לגייס
את הטכנולוגיה המנוכרת ולהפוך
אותה לאישית עבור כל מטופל.

"טיפול נמרץ" – הצוות הציב רף חדש ואיכותי למושג של מורכבות הטיפול.
"יחצ"ב"  -יחידה צבאית המסונפת לבית החולים לעזרה בעת מלחמה .גויסה לצורך
המלחמה בקורונה .נוהלו על ידי מחלקת ביטחון .שיתוף הפעולה איתם היה נהדר – נוצרו
יחסים הדדיים.
"כללית כתר" – הקשר השוטף בין מטה קורונה והמחלקות .כל התיאומים ,ההעברות,
השאלות והפתרונות ,התנקזו דרכה.
כרונולוגיה של ימי הקורונה:
 - 9.3.20מטופלת ראשונה אושפזה בכתר א'
 - 21.3.20מעבר למשמרות בנות  12שעות עבודה
 - 21.3.20פתיחת מעונות לילדי עובדים
 - 22.3.20פתיחת טיפול נמרץ כתר
 - 25.3.20פתיחת כתר ג'
 - 29.3.20סגירת בית הכנסת
 - 28.3.20פתיחת כתר ד'
 - 1.4.20מספר שיא של מטופלי קורונה מאושפזים 120
 - 6.4.2020פתיחת כתר ה'
 - 14.5.2020ירידה והתכנסות מחלקות הכתר בחזרה לקומה 2
"ליל הסדר" – יותר נכון "ליל סגר" לרובנו .מאושפזי מחלקות כתר היו היחידים שזכו
בהסבה סביב שולחן מרובה משתתפים עמוס בכל טוב.
"מדידת חום" – כמה יפה כולנו נראים בצבעי ירוק אדום....שערי צדק היה בין החלוצים
בהכנסת טכנולוגיה מתקדמת לשם כך.
"מה שעובד בשגרה יעבוד בחירום"  -בהכנות לתרחישים שונים זה אחד הכללים
החשובים .בימי הקורונה הבנו שזה עובד מצוין גם בכיוון ההפוך "מה שעבד בחירום -יעבוד
היטב בשגרה"  -למשל פגישות "זום".
"מטה חירום"  -מטה רחב הכולל שליטה על כל תחומי פעילות חרום ושיגרה 24/7
ומנהל את הקשר עם גורמי חוץ ובין גורמי פנים.
"מטה משפחות" – מרכז מידע לציבור אשר תופעל על ידי השרות הסוציאלי ,ואפשר
למשפחות המאושפזים במחלקות כתר לקבל מידע מוסמך בזמן אמת.
"מטוש מהיר"  -פתרון הקסם שקובע לאן יופנה החולה בתוך שעה.
"מיגון  /התמגנות"  -הלכנו לישון עם זה בלילה וקמנו עם זה בבוקר -האם המיגון לצוות
הוא מספק? האם הצוות מסכן את עצמו? איך נשיג מלאים נוספים?
"מיוט" ) – (muteמשתתפים יקרים :סגרו מיקרופונים....
"מיון"  -ממיון אחד התפצלנו לשלושה" :כתר" לחולים מאומתים " ,המיון הרגיל" והמיון
"הביולוגי" לחשודים ,אזור שהלך וגדל ,וכלל גם אוהל גדול שנבנה .בהתחלה כשליש
מהמטופלים שנכנסו נמצאו חיוביים .צוות המיון התמודד עם חולים חשודים ומאומתים,
ושמר על כללי המיגון חרף הקושי ומורכבות העניין.
"מלאי" – צוות ענק עסק באספקת מלאי ציוד נדרש לכל מחלקה ויחידה .גאים בכך שגם בזמן
שברמה הלאומית היו בעיות בחלוקת משאבים ,מחלקת לוגיסטיקה שלנו הצליחה לגבור על כך.
"מסלול מטופל" – נקי ובטוח :התאפשר בזכות ניהול מקצועי על ידי מחלקת ביטחון.
"מסרים" – כמעט בכל יום יצאו מסרים עם מידע עדכני לכל העובדים.
"מעבדת קורונה"  -אחד האתגרים המכוננים בהתמודדות של שערי צדק .מרגע
שהמעבדה שלנו החלה לבצע את הבדיקות ,לא היה צורך להמתין יותר מ  24שעות
לתשובה :קיצרנו את טווח ההתמודדות עם חשודים ומיקדנו טיפול במאומתים.
"מעונות"  -לראשונה הופעלו מעונות לילדי עובדים בשערי צדק ,כמאה ילדים השתתפו בכל יום.
"משפחה"  -המושג משפחה גרעינית קיבל משמעות חזקה יותר .מגיעה להם תודה על
התמיכה ,למרות חששות.
"משק בית" – מגן אנושי עבור כולנו .עבודתם המסורה והמדויקת במשך התקופה
אפשרה לכולנו להיות רגועים :כאן לא נדבקים בקורונה.
"עבודת צוות" – חשבנו שאנחנו מכירים את הצוות ....ולמרות זאת ,נדהמנו לגלות עד
כמה שיתוף הפעולה ואהבת המטופלים עומדים בראש הפירמידה אצלנו.

"ערבות הדדית"  -כל אחד בתחומו עשה מעל ומעבר לתפקידו .במחלקות אחרות,
ובתפקידים חדשים....
פרון ) - "(PRONEהווירוס פגע יותר במטופלים בעודף משקל .בשלב מוקדם נמצא
שהשכיבה על הבטן מסייעת להנשמה של החולים .נדרשו חמישה אנשי צוות בכל פעם
כדי להפוך את החולים מהבטן לגב .ההשקעה הזו נשאה פרי .ללא ספק זו חלק
מהסיבה לתוצאות הטיפוליות המרשימות.
"צוות בקרת התמגנות"  -צוות שתפקידו היה לוודא התמגנות והתפשטות על פי
הכללים ,בכניסה וביציאה מהמחלקות בהם היו חולי קורונה.
קורונה במספרים:
 24שעות זה פרק הזמן שלקח לנו להקים אוהל/מבנה יביל ולהפוך אותו
למחלקה מתפקדת.
 465,650מסכות כירורגיות בהן השתמשנו מה 1.3-ועד היום.
 43,029מסכות  N95בהן השתמשנו מה 1.3-ועד היום.
 41עובדי שערי צדק שחלו בקורונה.
 585עובדי שערי צדק היו בבידוד בית.
 385מספר חולים מאומתים לקורונה שאושפזו בשערי צדק.
 765מספר טיפולי הפיזיותרפיה שבוצעו בחולי קורונה.
"רוח שערי צדק"  -שוב נוכחנו לראות את ייחודו של הארגון בהתגייסות של כולם תוך
ערבות ההדדית ושמירה על מורל גבוה.
"רידוד" -מושג שהטמענו בהכנות לתרגיל מלחמה שפירושו הורדת מספר החולים
המאושפזים .מתברר שעם תחילת הקורונה הרידוד התבצע באופן טבעי והפעילות
ירדה ב .30%הקדמנו את הנחיות משרד הבריאות וכך יכולנו להיות ערוכים לכמויות
החולים שהגיעו.
"תפילה" – כבר אמרנו 'רוח שערי צדק' ...לא?
"תרגיל" – ביום בו הופיעה החולה המאומתת הראשונה היינו בהכנות אחרונות לתרגיל
מלחמה ,שהיה אמור להתקיים ב .19/3-השתמשנו בתרגולת במציאות.
"תרומות"  -כולנו חשנו את ההוקרה והערכה מהציבור כולו .קהילת העסקים
בירושלים יצאה מגדרה על מנת להביע את הערכתה לצוותים שלנו .התקבלו תרומות
רבות שחולקו על ידי אגף משאבי אנוש.
"תודה" – מילה קטנה .הלב עולה על גדותיו .אנו מקווים שהצלחנו להעביר לכולם את
הערכתינו ותודתנו במהלך כל התקופה .התודה -לכל אחת ואחד ממכם .כל אחד
בתפקידו עשה את המיטב ,במסירות ,בחדווה ,בהפגנת סולידריות ארגונית .זה היה
הסוד  -בזכות זה הצלחנו כארגון לתת מענה יוצא דופן.
הצלחנו!
תודה!
מאחלים חזרה מלאה לשגרה,
עופר מרין ושרה גולדברג

הכירו את הביובנק:

מאגר המחקר הגדול בארץ
שנפתח בשערי צדק לנגיף
הקורונה
שערי צדק הוא אחד משני בתי החולים שטיפלו במספר הגדול ביותר של חולי קורונה
ומשכך הפוטנציאל לאסוף מאות דגימות ביולוגיות המאפשרות מחקרים רבים פורצי
דרך .המאגר כולל איסוף ואחסון דגימות ביולוגיות ,מאגר מידע דמוגרפי ,קליני ומעבדתי
ממטופלים שחלו בנגיף  SARS-CoV-2וקבוצת ביקורת .כשלושים קבוצות מחקר
בשערי צדק ומוסדות אקדמיים בישראל כבר נרשמו במטרה להשתמש בדגימות
לרעיונות מחקרים מציתי דמיון.
סמנכ"ל מחקר ופיתוח בשערי צדק ,פרופ' דן טרנר "העולם כולו במרדף כדי לייצר חיסון

בתמונה :מעבדת מחקר ביובנק.

וטיפולים כנגד הקורונה ושערי צדק ,כמטפל במאות חולי קורונה ,נמצא בחוד החנית של
המחקר הקליני והתרגום על הנגיף .מאגר המחקר האדיר שהוקם מהווה את הבסיס
לכל מחקר שיעסוק בנגיף ויסייע באופן דרמטי לתהליכי הפיתוח והמחקר של חיסונים
ותרופות לבלימת הקורונה .הפריזרים שלנו מכילים כבר אלפי דגימות שונות של מאות
מטופלים ובכל יום נאספים מאות דגימות חדשות בשיטות מעבדה חדשניות".

יצאו מחוזקים
בשורות מדהימות :צבי מיכאלי שאושפז וחובר למכשיר הפתעה לצוותי מחלקת הכתר בשערי צדק :שניים
האקמו בשל מחלת הקורונה  -החלים מקורונה ושוחרר מהמחלימים הראשונים של מחלקת הקורונה הגיעו
מהמחלקה המבודדת לחולי קורונה
לבקר ולהגיד תודה לצוותי שערי צדק
צבי מיכאלי שאושפז לפני מספר שבועות במצב קשה בטיפול נמרץ לחולי
קורונה והיה מחובר למכשיר האקמו ,שוחרר ממחלקת הקורונה לאחר שהחלים.
צבי ,בן  58ללא מחלות רקע הגיע לשערי צדק במצב קשה והועבר לטיפול נמרץ
שם חובר למכשיר האקמו  -מכשיר המחליף את פעילות הריאה .צבי היה מחובר
למכשיר במשך כשבועיים.

צפו בראיון המרגש עם צבי מיכאלי

לחצו לצפייה

במהלך הפסח נגמל צבי ממכשיר האקמו ולאחר מספר ימים גם ממכשיר
ההנשמה.
בחודש האחרון מצבו השתפר במהירות ולאחר שהתחזק והתקבלו פעמיים
תוצאות שליליות לקורונה שוחרר מהמחלקה המבודדת .צוותי מחלקות הקורונה
וטיפול נמרץ קורונה היו נרגשים ביותר בעת שחרורו.
צבי ביקש להודות לצוותים הרפואיים" ,אני רוצה להודות קודם כל לקב"ה על הנס
שקרה לי .ולהודות למלאכים בלבן בשערי צדק.
לאחיות ,לאחים ,לרופאות ולרופאים ולכל הצוותים על עבודת הקודש שהם עושים.
אלו אנשים עם לב ענק שנותנים את כל כולם לטובת המטופלים .אני רוצה להודות
לד"ר פיליפ לוין ,לד"ר יגאל הלביץ ,לד"ר אריאל רוקח ,לאחיות המדהימות ולכל
הצוותים ולומר להם תודה תודה תודה״.

בתמונה :לוי לוין ,אח בכתר א' ,יונה קורן ורינה קואינוב ,אחות בכתר א' במפגש מרגש.

יונה קורן וישראל פיטוסי היו מהמאושפזים הראשונים במחלקת כתר א' בשערי צדק
בחודש מרץ .קורן הגיע במצב בינוני  -קשה ואושפז במחלקה  17ימים עד שהחלים ושוחרר
לביתו .פיטוסי אושפז במשך  21ימים עד שהחלים ושוחרר לביתו.
החודש החליטו שניהם ,כל אחד בנפרד להגיע לשערי צדק ולהודות לצוותים שטיפלו בהם.
צוותי מחלקת הכתר הופתעו משני הביקורים המרגשים.
"זוהי עבורנו מעין פגישת מחזור של מחזור א' שלנו .אנחנו כל כך נרגשים ושמחים
לראות את ישראל ויונה בריאים .טיפלנו בהם ימים ארוכים והפכנו למעין משפחה
קטנה ומלוכדת .אנו מאחלים להם ולכל המטופלים בריאות איתנה ואריכות ימים".

מעבר מחירום לשגרת חירום
בימי קורונה
עקומת החולים הארצית מתיישרת ובשערי צדק כבר נסגרו שש מחלקות שיועדו לטיפול בחולי
קורונה .במסגרת המעבר ל'שגרת קורונה' חדשה ,מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית רוית
זמיר ריכזה עבורנו מס תובנות ,כיצד ניתן לעבור בצורה חלקה וטובה מחירום לשגרת חירום.

אני
אני
מידיון.
מידיון.
"איש הצוות"
החדש של
מחלקת כתר

בתמונה :עובדות סוציאליות  -אסתר ברנשטיין והילה נתן.

בתמונה :הרובוט החדש ב״סיבוב״ היכרות בשערי צדק.

הרובוט הסיעודי שפותח בחברת רפאל הגיע לשערי צדק ויאפשר לצוות הרפואי וגם
למשפחות מטופלי מחלקות הכתר לתקשר עם החולים מבלי להיות בחדר ואפילו
להעניק להם עזרה בסיסית.
"כל כניסה למחלקה היא מחושבת מאחר והיא מחייבת אותנו בלבישת ציוד מגן מלא",
מספרת רינה קואינוב ,אחות במחלקת כתר .״כך ה'קולגה החדשה' ,יקל על הצוות
במשימות הבסיסיות של הצוות".

"במצבים מסוג זה אנו לא יודעים איך ומתי המגפה תסתיים ועל כן עלינו להיערך לאפשרות חזרה
למצב חירום" .מסבירה זמיר" .ככל שרמת ההיערכות של הארגון לשינויים גבוהה ,כך קל יותר
לנהל את הפעולות ולצלוח את האתגרים השונים.
היות וקיים קושי במציאת ספרות מקצועית המתייחסת למעבר מחרום לשגרה במגפת הקורונה,
כולנו קצת לומדים תוך כדי תנועה ,נשענים על תבניות ונהלים מאירועים אחרים ומפעילים חשיבה
יצירתית ,שם המשחק הוא גמישות ,למידה תוך כדי תנועה והתאמה למציאות משתנה.
המעבר לשגרת חירום הוא תהליך לינארי הדרגתי ,הכולל החלטה על מעבר לשגרת חירום,
הגדרה מחודשת של המשימות ,בניית כלים תומכים לפעולה ,תובנות ,עדכון של הצוות ,למידה
משותפת ,הפקת לקחים ותכנון המעבר חזרה לחירום במידת הצורך".

יש קורונה באוויר?

מספר שיא של לידות הגבוה בעשרות
אחוזים מהממוצע הרגיל נרשמו
בשלוחת ביקור חולים בשערי צדק

שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין המרכז הרפואי שערי צדק והמכון למחקר ביולוגי
בישראל ,בוחן שיטה חדשה לאיתור חולי קורונה באמצעות דגימת נשיפה.
במסגרת המחקר שנפתח לראשונה בארץ בשערי צדק נאספו דגימות של חולי קורונה
ובשיטות ייחודיות שפותחו במכון למחקר ביולוגי ימופו המולקולות שיכולות להוות סמן
לנגיף.

שלוחת ביקור חולים נרתמה לאווירת השליחות למאבק בנגיף הקורונה ,בקליטת מספר
רב של יולדות שהתקבלו וטופלו על ידי הצוות בחדר הלידה ובמחלקות ,שעבד כמובן
בצורה ממוגנת בהתאם לכללים שנקבעו.
צוות חדר הלידה ,בראשות המיילדת הראשית דינה ויינשטיין עבד סביב השעון בכדי
לקלוט ולטפל בכל יולדת שהגיעה לשלוחה ולהעניק לה את חווית הלידה הטובה ביותר
למרות הקשיים והמגבלות .ראוי לציין את המשמעת וההבנה מצד הרוב המכריע של
היולדות והמלווים ששמרו על הכללים וסייעו לצוות לשמור על בטחון היולדות,
התינוקות ,הצוות ובני המשפחה של היולדות.

"הרובוטים ישמשו ויחליפו הרבה כוח עזר בעתיד ויסיעו בהעברת דגימות וטפסים
מנקודה לנקודה .אבל הרופאים יישארו לנצח" ,אמר שימי בן ברוך ,סמנכ"ל טכנולוגיות
בבית החולים.

כדי להגדיר את הסמנים של מחלת הקורונה ,נאספות דגימות נשיפה מחולים לצורך
אנליזה מס ספקטרלית שנותנת זיהוי של החומרים הכימיים הנמצאים בנשיפה.
השיטות הייחודיות לאנליזה ועיבוד הנתונים שפותחו במכון מאפשרות תוצאות מדוייקות
ואמינות.
לדברי ד"ר רוני אייכל ,מומחה לטיפול נמרץ ומנהל המחלקה הנוירולוגית בשערי צדק
וד"ר אלי בן שטרית ,מומחה למחלות זיהומיות שמובילים את המחקר בשערי צדק
מדובר בשיטה שיכולה להוביל לפריצת דרך ולגילוי חשיפה לנגיף" .אנו משקיעים
משאבים רבים למחקר ,פיתוח והקמת מאגרי מידע בשערי צדק שיספקו מענה יעיל
ומהיר של נגיף הקורונה בשיטות מתקדמות ושמחים להיות בית החולים הראשון בארץ
שמוביל את המחקר לזיהוי סממני הנגיף ומצפים לתוצאות בקרוב".

בתמונה :צוות המיילדות שלוחת ביקור חולים.

המאמץ לשמור על איכות הטיפול וחוויית היולדת גם לאחר הלידה המשיך כמובן גם
במחלקות היולדות והתינוקות שגם הם חוו כמובן עומס לא שגרתי.
דר' אפרים גדנסקי ,מנהל המחלקה למיילדות בקמפוס ביקור חולים ,מציין כי במהלך כל
השנה שוררת בביקור חולים רוח צוות שמשלבת מקצועיות ,בטיחות ואווירה משפחתית.
״מאז פרוץ המגיפה נאלצנו לעשות התאמות ושינויים כדי שנוכל להמשיך וליילד בחדרי
הלידה מספר גבוה של נשים במקצועיות ובבטיחות .לנגד עינינו עומד הצורך למנוע בכל
מחיר הדבקות של יולדות וכמובן גם של הצוות ולשמחתנו עד כה עמדנו במשימה.״

בתמונה :בדיקת קורונה במחלקת כתר בשערי צדק.

שיעור באלכוג'ל שעת סיפור ,חוגי חיות ועוד
בשעה שרוב ילדי ישראל ישבו בבתים וערכו שיחות זום עם הגננות והמורות ,ילדי עובדי שערי צדק
נהנו ממסגרת מסודרת יומיומית שלא פסחה על אף רכיב חשוב שדרוש למסגרת חינוכית מצוינת
עם צוותים חינוכיים ,מתנדבים רבים ותכנית עשירה ומגוונת – הגיעו מדי יום
בשבועות האחרונים כמאה מילדי עובדי שערי צדק אל ביה"ס יפה נוף שבשכונת בית
הכרם בין השעות  .06:30-17:00על ניהול מסגרת זו היו אחראים נציגים משערי צדק
ובהם איילת כהן מנהלת שירות המתנדבים בשערי צדק.
"המעונות נפתחו כשבוע לאחר שמוסדות החינוך נסגרו כליל ופעלו כמעט חמישה
שבועות .ילדי עובדים בגילאי  3-8נהנו משלל פעילויות ,ואנחנו מהם .כדי להקפיד על
הוראות משרד הבריאות הילדים חולקו לקבוצות של עד שמונה ילדים בקבוצה עם שני
אנשי צוות בממוצע .לכל כיתה סופקו מידי יום חומרי חיטוי והיגיינה ונעשה מאמץ
לשמור על המרחק הנדרש בין הילדים ,שהסתקרנו מאוד מהלימוד המתמשך שנעשה
צדי יום על חשיבות ביצוע היגיינת ידיים" .מספרת איילת כהן.
אנשי הצוות כללו נציגות מטעם שערי צדק ) ניהול הקייטנה על ידי ,תפעול לוגיסטי
בעזרתו של דני דוברין וליווי של רחלי ראובן וכן מספר עובדות שסייעו כמדריכות(,
עובדות צהרונים מטעם עמותת לביא של עיריית ירושלים ,מורות חיילות ומתנדבי
עמותת לב אחד" .בנוסף ,קיבלו הילדים מידי יום ארוחות מפנקות וצ'ופרים ששלח לנו
מוטי בוחבוט השף של בית החולים וכן פרסים וממתקים שנתרמו ע"י עמותות שונות.

בתמונות :הפנינג מסכם לקראת סגירת המעונות והחזרה לשגרה.

zoom in
איילה ליפשיץ ,אחות אחראית במחלקה האונקולוגית

בשיאה של התרחשות בימי הקורונה רוב מחלקות בית החולים פעלו כסדרן ולעיתים
גם בפעילות מוגברת מהרגיל ,לפעמים גם עם כוח אדם מצומצם יותר בשל המצב.
במחלקה האונקולוגית בשערי צדק שצוותיה נחשפים מדי יום למקרים מורכבים
ומרגשים ,עמדו בפני אתגרים רבים וידעו גם מספר רגעים מרגשים בצל המגפה.
דיברנו בין המשמרות עם איילה ליפשיץ ,אחות אחראית המחלקה שעובדת במחלקה זה
 20שנה ,על העבודה במחלקה ועל כמה מהרגעים שהותירו בה חותם.
״העבודה במחלקה אף פעם לא נגמרת״ .מספרת איילה ״גם לאחר משמרת הראש כל
הזמן עסוק וחושב איך אפשר לשפר ומה אפשר עוד לעשות עבור הצוותים והמטופלים
במחלקה.
זה משהו שמלווה אותי לאורך כל הדרך .אני מרגישה סיפוק אדיר בתחום הזה .הגעתי
למחלקה האונקולוגית לאחר מספר שנים במחלקה לניתוחי לב חזה מתוך שליחות
וידיעה שאני עושה הכול על מנת לעזור לאנשים שהכי זקוקים לאנושיות ולתמיכה לצד
טיפול רפואי מיטבי .וזו תחושה אדירה לדעת שאני יכולה לתת להם את זה.
הצוות מאוד איכותי ומגובש ,בחודשיים האחרונים הייתה הירתמות מלאה של כלל
הצוותים לפעילות המחלקה.
התקופה הזאת אילצה כמה מאנשי הצוות שלנו להיעדר מהמחלקה ,כאלה שנאלצו
להישאר בבידוד בית או כאלה שהתנדבו לעבוד במחלקות הכתר ,בשל כך היה צמצום
מסוים בכוח האדם .במחלקה שלנו יש סולידריות והצוותים שכן יכלו לעבוד נתנו את כל
מה שיש להם .יש לנו מתנדבים רבים שמגיעים לעשות חסד עם המטופלים ובני
משפחתם.
יצאנו מגדרנו לעזור למטופלים במקרים בהם הקורונה 'תפסה אותם לא מוכנים' .לדוגמה
מטופל שהגיע לסוף החיים ובנו היה בחו"ל ונאלץ להיכנס לבידוד של שבועיים ,ולמרבה
הצער לאב לא נותרו אפילו מספר ימים.
נרתמנו יחד כל הצוותים תוך עירוב משרד הבריאות ,שיתוף גורמים שונים בבית החולים
השירות הסוציאלי ,היחידה למניעת מחלות זיהומיות בבית החולים ,מחלקת הביטחון,
האחיות והרופאים במחלקה והנהלת בית החולים כדי להשיג עבורו אישור מיוחד להגיע
לביקור אחרון לפני פטירת אביו.

בתמונות:ילדי עובדים בפעולות יצירה ובחוג חיות.

בין הפעילויות השונות קיימנו שעת סיפור ,חוגי חיות ,חוגי אומנות שונים ,הפעלות של
ליצנים ,אפיית מצות ,חוגי בישול ,פעילות ספורט ,הפעלות של מוזיאון המדע ,אילוף
כלבים ועוד .חלק ניכר מהפעילויות הועברו בהתנדבות ע"י אנשים טובים שרצו לעזור.
השתדלנו לבנות מידי יום לו"ז מסודר שניתן כל בוקר לצוות כדי ליצור תחושת סדר
ולתת לילדים בטחון .הקושי העיקרי היה לצור לו"ז שמותאם לקבוצות קטנות ולגייס
מפעילים מתחומים שונים שיסכימו להגיע למרות החשש להיות בקרבת ילדים .כמו כן
הצורך לא לחשוף ילדים זה לזה אילץ אותנו להיות יצירתיים ולהביא פעילויות מגוונות
כמעט ללא תקציב.
בין הילדים נוצרו חברויות נפלאות ,הילדים והצוות נקשרו זה לזה ועובדים שלא הכירו
זה את זה מצאו מכנה משותף דרך ילדיהם שהיו יחד בקייטנה".
זו הייתה היערכות שלמה של כל המחלקה ,הגבלנו את כל התנועה למשך זמן הביקור
במהלכו הגיע הבן למחלקה דרך כניסת חירום בסיוע גורמי הביטחון אצלנו לצורך כך
הופסקה הפעילות לצורך מעבר חלק של הבן בשטח הסטרילי שיועד לו .יממה לאחר
הביקור האב נפטר".

ויש גם שמחות.
חגיגת בר מצווה מרגשת במחלקה.
"אב שאושפז במחלקה האונקולוגית בבית החולים ולא יכל להגיע לחגיגת בר המצווה של
בנו ,צוות המחלקה האונקולוגית בשערי צדק הביא את החגיגה עד אליו למחלקה.
בחדר המשפחות של המחלקה באווירה מיוחדת הצלחנו לשמח את הנער ואת כל בני
המשפחה ,תוך הקפדה על כללי הריחוק והגבלת מספר המשתתפים וכמו כן ,הקפדה
יתרה לשמירה על האב שנמצא בקבוצת סיכון.
אנו מאמינים כי חלק מתפקידנו הוא לאפשר למטופלים ולעודד אותם להשתתף
באירועים הקשורים בחיי היום יום שלהם.
אלו דברים שנותנים להם הכי הרבה כוח להמשיך ולהילחם .אנו מאחלים מכל הלב המון
מזל טוב לדודי והרבה בריאות לאביו״ .כך הוסיפה.

בתמונה :שולחן ערוך .בר מצווה חגיגית במיוחד במחלקה האונקולוגית.
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חזרו תשובות חיוביות!

ד"ר עופר בנימינוב ,ד"ר נעמה בוגט ,ד"ר יגאל פרנק

משבר הקורונה חייב את מכון הדימות להיערך למתכונת עבודה שונה מהרגיל.
מכון הדימות בשערי צדק מונה צוות של של כ 150 -עובדים ומתוכם  70רנטגנאים
שהם למעשה מבצעים את צילומי הרנטגן ובדיקות ה CT -וה .MRI -בתקופה
מאתגרת זו הרנטגנאים מהווים את "חוד החנית" של מכון הדימות במלחמה מול
הקורונה – הרנטגנאים ב"חזית".
מאז פרוץ המגפה בוצעו מעל  1500צילומים במתחמי הכתר השונים .מכיוון
שהמחלה פוגעת בעיקר בדרכי הנשימה ,צילום החזה היווה את אמצעי הדימות
העיקרי במעקב אחר אותם מטופלים והיקף העבודה גדל בהתאם.
בפני המכון עמד אתגר לוגיסטי לספק ציוד לכל מחלקות הכתר והמיון הביולוגי ללא
יכולת לנייד אותם מחוץ למתחם ובמקביל להמשיך את השירות בשאר חלקי בית
החולים .לשם כך נעשה רכש מהיר של ציוד לשדרוג ניידות ישנות וההתארגנות
הייתה מהירה.
כבר בתחילתו של המשבר הנוכחי ,אנשי צוות רבים הוצאו לבידוד לאחר שאחד
הרנטגנאים נחשף לנבדק ,חולה קורונה ,אשר הגיע לבדיקה ב. MRI -
בתקופת היעדרותם העבודה במכון הייתה מאתגרת אף יותר ,אך עם זאת צוות
האגף כולו התגייס על מנת להבטיח פעילות סדירה ושוטפת גם במחלקות הקורונה
שהוקמו וגם בשאר מחלקות בית החולים .הרנטגנאים כולם עברו לעבוד במשמרות
ארוכות של  14ועד  24שעות.

בתמונה :חדר בקרה של חדרי הסיטי המקדמים של שערי צדק.

ותיק הרנטגנאים ,מנשה צריקר ,שיצא החודש לגמלאות לאחר  41שנות עבודה
בשערי צדק ,התעקש ,למרות גילו והפרישה הקרבה ,להמשיך את עבודתו כרגיל
ולקחת חלק פעיל בטיפול במשבר .האחריות והמסירות המאפיינת אותו בלטו גם
הפעם ,כשמנשה מייצג את רוח הלחימה של הרנטגנאים כולם .הנהלים החדשים
חייבו עבודה בתנאים אליהם הצוותים אינם מורגלים .אחד האתגרים הגדולים עליו
הצביעו הרנטגנאים ,מעבר לחשש הטבעי ,היה הצילום בחליפות ההתמגנות
המסורבלות ,המסכה והמשקף שהתמלא במהירות באדים .האתגר היה לבצע צילום
באיכות טובה ,למרות הסרבול תוך הזזת ציוד כבד ,והרמה והשכבה של נבדקים,
שחלקם חולים מאד.
לעתים הרנטגנאים שהו מעל שלוש שעות במתחם אחד ,וגם לאחר שסיימו את
משימות הצילום ופשטו את לבוש המגן נותרו מזיעים ורטובים .על אף החשש שניכר
בעיניהם הרנטגנאים לא נרתעו והשלימו המשימות בצורה הטובה ביותר.
מישה ,רנטגנאי צעיר ,סיפר שיצא לו מספר פעמים לצלם את המטופל הראשון
שנפטר בארץ ממחלת הקורונה .בין השניים התנהלו שיחות ובהם המטופל הודה
למישה ולצוותים הרפואיים על עבודתם .גם ביצוע בדיקות  CTלחולי הקורונה מהווה
אתגר ,וכרוך בלוגיסטיקה מורכבת :החל מהעברת חולים תוך תאום במסדרונות
"סטריליים" מאנשים ועד ביצוע בדיקות  CTמורכבות על ידי צוות ממוגן .הבדיקות
בוצעו במכון ה CT-במיון ש"הוקדש" לחולים אלו ,ובמהלכן מכון ה CT-המרכזי נסגר.
בסיום הפעולה ,בוצע חיטוי של החדר על ידי צוות הניקיון ,עם המתנה של שעה בין
נבדק לנבדק.
רנטגנאים מספרים שהתחושה העיקרית המלווה אותם בתקופה זו הינה חוסר
האונים ואי הוודאות ,תחושה שמשותפת לצוותים הרפואיים המטפלים בחולי
הקורונה .בנוסף ,הם מציינים את הקושי מול הבקשות לצילומים אשר התרבו מיום
ליום ושקפו את חומרת המצב.
למרות האתגרים הרבים והחששות ,צוות הרנטגנאים ניתב איתם ועמד בהצלחה
רבה באתגר .הרנטגנאים הם הפנים החזקות של מכון הדימות בתקופה זו ,שהפגינו
אחריות ,מסירות ואומץ  .אנחנו גאים ומודים להם על כך.

יאללה יש שלוש חקירות לבצע...

הכירו את צוות המז"ק  -המחלקה לזיהוי קורונה של היחידה למניעת
מחלות זיהומיות בשערי צדק

בתמונה :ד"ר יונית וינר וייל ,מנהלת היחידה למניעת מחלות זיהומיות ,פועה קופיט ,אחות אפידמיולוגית
וד"ר תמר לכיש ,רופאה בכירה ביחידה.

הצוות האפידמיולוגי של שערי צדק היה עסוק מעל ומעבר בחודשים האחרונים בהבנת
התמונה הכוללת והעברת ההנחיות לכלל צוותי בית החולים .בין חברי הצוות נמנים
רופאים ואחיות אשר עסקו במתן ייעוץ ומענה טלפוני לעובדים סביב השעון בסוגיות
המורכבות שעלו סביב הבידודים החולים המאומתים היציאות לבידודי בית ,חזרה מחו"ל
,צוותים שחשו ברע ,לקיחת מטושים ,קבלת תשובות ועדכון אנשי הצוות הרלוונטיים
במרכז הרפואי בהקדם.
"בימים הראשונים צוות האחיות היה אחראי על מיגון והפשטת המיגון במו ידיו ובהמשך
תודרך והוכשר צוות סטודנטים על ידי צוות זיהומיות למיגון והפשטת הצוותים" .מסבירה
פועה קופיט ,האחות האפידמיולוגית של בית החולים.
"בהמשך התמקדנו בביצוע החקירות האפידמיולוגיות ותצפיות בבית החולים בנושא
הקפדה על מיגון תקין ושמירה על הכללים .כמו כן אחת האחיות אחראית על נושא
מיגון והתפשטות הצוותים המטפלים בחולי קורונה במחלקות הכתר".
"אני לא יכולה לצאת עכשיו לבידוד בית המחלקה צריכה אותי"
)אחות שהתבשרה שצריכה לצאת לבידוד בית(
"בין שלל הפעילויות המרובות ביצענו גם חקירות אפדימיולוגיות יומיומיות שארכו שעות
ארוכות החל משעות הבוקר ועד שעות אחר הצהריים המאוחרות ,כולל ימי שישי עד
רגעים ספורים לפני כניסת השבת .בעקבות מטופלים שחלו ואליהם נחשפו אנשי צוות
או אנשי צוות שהתגלו כחיוביים ובעקבותיהם תוחקרו אנשי צוות עמם באו במגע
במסגרת עבודתם ,מה שגרם ליציאת לא מעט אנשי צוות מבית החולים ומכלל
הדיסציפלינות לבידודי בית למשך עד  14יום ,דבר שלא היה קל עבור אותם אנשי צוות.
אנו במרדף בלתי פוסק לאיתור ומיפוי הנגיף בבית החולים .לא פעם אנשי צוות הביעו
מורת רוח על כך שעליהם להיכנס לבידוד רק משום ששהו בקרבת חולה קורונה,
למרות שלא חלו".
לדברי פועה אנו נמצאים במגמת ירידה ומספר המחלימים בארץ כבר עולה על מספר
הנדבקים" ,עלינו להבין אנו נמצאים בסטטוס של שגרת חירום שמאלצת כל אחד ואחד
מחברי הצוות לנהוג במשנה זהירות ולהקפיד על כללי המיגון וההרחקה .הצוותים
מתודרכים ואנו מקפידים לוודא כי אין התרופפות בנושא התמגנות נכונה ובטוחה".

סקר משרד הבריאות קבע:
צוותי הרפואה של שערי צדק היו בטוחים
וממוגנים לא נדבקו בקורונה

במסגרת הסקר נלקחו מטושים ל 120 -אנשי צוות משערי צדק ,מרביתם
צוותים שעבדו במחלקות הקורונה .תוצאות הבדיקות 120 :הנבדקים שליליים
לקורונה.
מנכ"ל שערי צדק ,פרופ' עופר מרין" :תוצאות הסקר הן תעודת כבוד לשערי
צדק ולצוותים שלנו .שערי צדק הוביל בטיפול בחולי קורונה וטיפל במאות
חולים בחודשיים האחרונים ואף איש צוות לא נדבק.
הוכחנו שהקפדה נכונה על מיגון ,שמירה על משמעת והתגייסות של הצוותים
מאפשרת רמת בטיחות גבוהה המגינה הן על הצוותים והן על המטופלים.
שערי צדק חוזר לשגרה ואנו נקפיד על רמת המיגון והנחיות שמירת המרחק
כדי לשמור על המטופלים ועל הצוותים שלנו.

נשיקות באוויר

המטס הלאומי של חיל האוויר בברכה
מיוחדת ליום העצמאות
לחצו לצפייה

יום הולדת למדינה

חגיגות יום העצמאות
צדק
שערי
הרפואי
במרכז
צוותי שערי צדק נותנים מהלב והנשמה ,פועלים יום ולילה ,כל ימות השנה.

עובדים יקרים! 'לפני שייגמר' ,הנהלת בית החולים ,ידידי שערי צדק ,דמויות
מרכזיות בעיר ,ומנהיגי המדינה – ביקשו להגיד לכם תודה!

לחצו לצפייה
בתמונה :מריעים לטייסים :פרופ' עופר מרין ,מנכ"ל שערי צדק ופרופ' יונתן הלוי נשיא המרכז הרפואי ,עם צוותי המחלקות.

כבוד לוותיקים!

סגירת מעגל מרגשת

צפו ברגע המרגש בו מבשרת השרה רגב לריינה על הדלקת המשואה

לחצו לצפייה

ריינה אבוטבול ,בת ה 92-מתנדבת למעלה משמונה עשרה שנים
במחלקות השונות בשערי צדק ,השיאה השנה משואה לכבוד שערי צדק
ביום העצמאות ה 72 -למדינת ישראל.
ריינה החלה את התנדבותה בבית החולים ,עת סעדה את בעלה מתוך
אמונה ,שעשיית הטוב למען האחרים עושה טוב לנשמה .מידי שבוע ועד
פורים האחרון ,בו ציוו עליה לעצור ,לעת עתה ,את ההתנדבות בשל
מגפת הקורונה ,הקפידה ריינה להגיע במאור פנים לבית החולים ולתת
מנשמתה הענקית לאחרים .ריינה מסמלת את רוחם ההתנדבותית של
האזרחיות והאזרחים הוותיקים שלנו ,שעלו לישראל ,בנו וניבנו בה.
פרופ' עופר מרין ,מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק" :זהו כבוד גדול
וגאווה גדולה של כל משפחת שערי צדק .ריינה מסמלת את הרוח של
שערי צדק ,של נתינה ,מסירות ויחס.
אישי ואנושי לכל מטופל .זכינו אנו וזכו אלפי המטופלים שריינה טיפלה
בהם במשך השנים הרבות במסירות ובחום יחד עם הצוותים הרפואיים
והסיעודיים ,להכיר את ריינה וליהנות מתרומתה .בשם כל משפחת שערי
צדק לדורותיה אני שולח ברכות לריינה ותודה לשרה מירי רגב על הבחירה
המוצדקת והחשובה המסמלת את רוח ההתנדבות ואת שערי צדק".

ניצול השואה הירש ליטמנוביץ' בן ה 89-ניצל באושוויץ פעמיים:
בפעם הראשונה כנער שנלקח מהמחנה לניסויים של ד"ר מנגלה ,ובפעם השנייה עשרות
שנים לאחר מכן  -כשחזר לשם עם משפחתו וקיבל התקף לב .לאחר שהגיע ארצה לטיפול
הרפואי ,זכה לסגירת מעגל מרגשת נוספת  -לאחר צנתור לב שהציל את חייו במרכז הלב
המשולב בשערי צדק על ידי ד"ר ירון אלמגור ,גילה כי פרופ' עופר מרין ,מנכ"ל המרכז
הרפואי שערי צדק היה בנם של שכניו לעיירה ,שעברו אתו את זוועות השואה" :בשבילי זה
היה רגע מאוד מרגש ,מר הירש היה על הטרנספורט האחרון עם סבא וסבתא שלי".

בתמונה :צוות הביטחון מוריד את הדגל לחצי התורן בערב יום השואה.

יש לכם עדכונים או סיפור מעניין?
כתבו לנו או פנו לכל אחד מהשותפים לכתיבה ועריכה:
נעמה בגריש ,מירי בנימינוב ,יוסי גוטסמן ,שרה גולדברג ,חבצלת דניאל ,גלי וייס,
איריס מזרחי ,סיגל מזרחי ,תמר קינן ,יעל קמחי ,רבקה רודנסקי ,אורי שוורץ,
אביגיל רז ,נילי שפירא ,שרי שפירא.
עיצוב :פוליטי פרסום ואינטראקטיב
aviraz@szmc.org.il

עובדות ועובדים
בני הדת המוסלמית¨
לרגל עיד אל-פיטר המציין את סיומו של חודש הרמדאן
מבקש לאחל חג שמח לכם ולבני משפחותיכם.
אושר בריאות ושגשוג.
שלכם,
פרופ' עופר מרין
מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק

