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טקס�חנוכת�מכשיר�הבדיקה
הממוחשבת�(.C.T)�במכון�הרנטגן

במעמד�שר�הבריאות,�חבר�הכנסת�מר�יעקב�בן�יזרי,��ראש
העיר�מר�רוני�מהצרי,�ד"ר�שמעון�שרף�מנהל�המרכז�וחברי
עמותת�ידידי�המרכז�הרפואי�ברזילי,�נחנך�ביום�09.11.2006

הסורק�הממוחשב��64פרוסות.

חמישה�מכשירי�סורק�ממוחשב��64פרוסות�נמצאים�בשימוש
במדינת�ישראל�והמרכז�הרפואי�ברזילי�ותושבי�העיר�אשקלון

זכו�במכשיר�השישי.

שר�הבריאות,�חבר�הכנסת�מר�יעקב�בן�יזרי�ביקר�במרכז
הרפואי�ברזילי�ושמע�ממנהל�המרכז�סקירה�על�בית�החולים,
על�הפעילות�הענפה�ועל�החידושים�שהמרכז�מוביל.�ד"ר
שרף�שמעון,�מנהל�המרכז,�הציג�את�תפיסת�העולם�של
�השירותים �כל �את �אחת �גג �קורת �תחת �שמרכז המרכז
הקהילתיים,�שירותי�האשפוז�ומרפאות�החוץ�ובית�הספר
לסיעוד,�שהוא�מן�הטובים�בארץ.�ד"ר�שרף�הציג�בפני�השר
את�ההישגים�הרבים�בתחומים�השונים,�כולל�בתחומים
הכלכליים�והודה�לו�ולהנהלת�משרד�הבריאות�על�העזרה
הרבה�שהעניקו�למרכז�בשנה�האחרונה.�ד"ר�שרף�הדגיש
שמשרד�הבריאות�הכיר�במצוקות�הקיימות�בבית�החולים
וזו�השנה�הראשונה�שהמשרד�עשה�תפנית�משמעותית

בסיוע�לבית�החולים.

שר�הבריאות�והנהלת�המשרד,�בראשותו�של�מנכ"ל�משרד
הבריאות�פרופ'�אבי�ישראלי,�סיירו�במחלקות�המרכז�ועמדו
מקרוב�על�המצוקות�של�המחלקות,�ובמיוחד�מחלקת�הילדים,
מחלקת�נשים�והמחלקה�לרפואה�דחופה.�שר�הבריאות�סייר
גם�במחלקה�לגריאטריה�המחודשת�שנבנתה�מתרומת�כספי
וועידת�התביעות�והתרשם�מההשקעה�הרבה�ובתנאים
הטובים�למאושפזים.�שר�הבריאות�התפלא�כיצד�מצליח
הצוות�הרפואי�להעניק�את�הטיפול�הטוב�ביותר�בתנאים
הקיימים.�שר�הבריאות�הוסיף�שהמצב�בו�מוחזקים�תושבי
הפריפריה�בשנות�האלפיים�בתת�התנאים�הקיימים�בבית
החולים�מבזה�את�מדינת�ישראל.�לשאלתו�למנכ"ל�משרד
הבריאות�פרופ'�אבי�ישראלי�כמה�זמן�יכול�המרכז�להחזיק
מעמד�בצורה�זו�ענה�המנכ"ל�כי�כבר�עכשיו�הוא�לא�יכול.

בטקס��סיפר�שר�הבריאות,�מר�יעקב�בן�יזרי�שבמהלך�הסיור
בבית�החולים�נחה�רוחו,�כאשר�פנתה�אליו�אמא�של�אחד

הילדים�המאושפזים�והדגישה�בפניו�שהטיפול�שהצוות
�של �הקשים �התנאים �למרות �מסור, �טיפול �הוא מעניק
המחלקה.�שר�הבריאות�הודה�לכל�התורמים�אשר�פתחו�את
כיסם�כדי�לרכוש�את�הסורק�המשוכלל�והבטיח�לעשות�את
�להוציא�לפעול�את�פרויקט�המחלקה �כדי כל�שביכולתו

לרפואה�דחופה�החדשה.

ראש�העיר,�מר�רוני�מהצרי,�הודה�אף�הוא�למתנדבי�עמותת
ידידי�המרכז�הרפואי�ברזילי�ולתורמים�על�נדיבותם�והאיץ
בפני�השר�לעשות�את�הכל��לבניית�המחלקה�לרפואה�דחופה
ובנין�האשפוז�החדש�במיוחד�בתקופה�בה�נחשפים�תושבי

העיר�אשקלון�לפגיעות�טילי�הקסאם.

ד"ר�שרף,�מנהל�המרכז,�אמר�בדבריו�שהוא�מחכה�בקוצר
רוח�לתחילת�הפרויקט�הבא�שהוא�המחלקה�לרפואה�דחופה
�בקרוב. �יתקיים �הפינה �אבן �הנחת �שטקס ומקווה

ד"ר�לייבוביץ�אוקטביאן,�מנהל�מכון�הדימות,�הציג�בקצרה
את�יכולות�מכשיר�הסורק�הממוחשב��64פרוסות�ועד�כמה
הוא�מצעיד�את�המרכז�הרפואי�ברזילי�בכל�נושא�הדימות

והגילוי�המוקדם�של�מחלות�ממאירות.

את�הטקס�הנחה�כתב�הטלוויזיה�מר�אהרון�ברנע,�שהנחה�את
ערב�ההתרמה�לפני�כשנה,�והוא�חזר�על�הכרזתו�שהוא�מזמין

��תור�לסריקה�ממוחשבת�של�הלב.

�����C.T.���	�
���	�
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בתאריך��14/09/2006התקיים�במרכז�הרפואי�ברזילי�טקס
חנוכת�המכון�החדש�לממוגרפיה�בבנין�מרפאות�החוץ�של�בית
החולים.�הממוגרף�הדיגיטאלי�החדיש�ביותר�נרכש�בתרומתה
האדיבה�של�משפחת�פייסט�והוא�קיים�בחמישה�מכונים�בלבד

מתוך��44מכוני�ממוגרפיה�בכל�הארץ:

במכון�לממוגרפיה�הותקנו�מכשיר�אולטרא-סאונד�ומכשיר
לביופסיות�סטריאוטקטיות�חדישים.�מכשיר�הממוגרפיה�החדיש
מקצר�בהרבה�את�משך�הצילום,�מקטין�את�כמות�הקרינה,
מפיק�צילומים�ברורים�ביותר�ומאפשר�לרופא�לפענח�את

הצילומים�בצורה�הרבה�יותר�מדויקת.

מאז�הוקם�המכון�לממוגרפיה�בשנת��1995כחלק�ממערך�הדימות
בבית�החולים,�בוצעו�אלפי�בדיקות�לגילוי�סרטן�השד�כולל
בדיקות�אולטרא-סאונד�של�השד,�ביופסיות�של�נגעים�בשיטת
,Fine Needle Aspiration (FNA)� �עדינה �במחט הדיקור
�ביופסיות �אולטרא-סאונד, �בהכוונת Trucut� ביופסיות
�ממוטום �באמצעות ות ופסי בי � ות, סטריאוטקטי
(mammotome)�וסימון�נגעים�קטנים�כדי�לכוון�את�המנתח

בצורה�מדויקת�אל�הנגע�בזמן�הניתוח.

המכון�לממוגרפיה,�בניהולו�של�ד"ר�גיאורגיו,�נמצא�תחת�בקרה
של�משרד�הבריאות�והבקרות�החוזרות�מצביעות�על�עלייה
�השד �סרטן �גילוי �גבוה�מאוד�של במספר�הבדיקות�ואחוז
בהשוואה�למכונים�אחרים�בארץ.�מהנתונים�הרשמיים�של

משרד�הבריאות�עולה�כי�המכון�לממוגרפיה�במרכז�הרפואי
ברזילי�עומד�מעל�למצופה�בכל�המדדים�:

שיעור�גילוי�סרטן�השד�גבוה�ביותר�שעומד�על�ממוצע�של�6-7
מקרים�ל-��1000בדיקות�ב-��4השנים�האחרונות,�הרבה�מעבר
�המותאם �היעד �שהוא �בדיקות �ל-1000 �מקרים ל-4.7
לאוכלוסיית�האזור�לגילוי�סרטן�השד�ואשר�נקבע�ע"י�משרד
�ברזילי. �לממוגרפיה�במרכז�הרפואי הבריאות�עבור�המכון

False� �שליליות �בדיקות �תוצאות �של �ביותר �נמוך שיעור
Negative,��5.9%בממוצע�רב�שנתי�לעומת�התקן�האמריקאי
המחמיר�שהוא��10%ובהשוואה�לשיעור�של�-��15%בממוצע

במכונים�אחרים�בארץ�!

שיעור�נמוך�ביותר�של�קריאות�חוזרות��Recall Rateלבדיקות
משלימות�:��3.8%לעומת�תקן�של�5%!

מעל��50נשים�אובחנו�ב-�5שנים�האחרונות�כלוקות�בסרטן
השד�מסוג��Carcinoma in Situ(סרטן�מקומי�זעיר)�ומסוג
.Minimally Invasive� �מינימאלית �חדירות �בעל סרטן

משמעות�הדבר�סיכוי�לריפוי�מעל��90%!

הנהלת�המרכז�הרפואי�ברזילי�שוקדת�על�שיפור�איכות�השירות
והטיפול�למרות�כל�הקשיים�שעומדים�בפניה.

�	����	��	�	���!�����

טקס�חנוכת�המכון�החדש�לממוגרפיה
במרכז�הרפואי�ברזילי

�10טיפים�ועצות�לעבודה�תקינה�ומהנה�בעמדות�ביה"ח�ברזילי�10טיפים�ועצות�לעבודה�תקינה�ומהנה�בעמדות�ביה"ח�ברזילי
יש�לכבות�מחשבים�בסוף�יום�עבודה�(מדובר�על�עמדות1.

שעובדות�מ-�08:00עד��16:00בערך).
יש�להשתמש�בשם�משתמש�אישי�לכניסה�לרשת�(נושא2.

של�אבטחת�מידע�וצנעת�הפרט).
יש�לזכור�שהכניסה�לרשת�ביה"ח�מתבצעת�ב-�2שלבים3.

(כניסה�ראשונית��windowsכניסה�שנייה�לנמ"ר).�ע"מ
למנוע�בעיות�גישה�למידע�לא�מורשה�יש�לצאת�משם

.alt+ctrl+delאו��Logoffהמשתמש�ע"י�
במידה�והעמדה�ננעלת�ע"י�שומר�מסך�(מופעל�לאחר�420.

דקות�שלא�עובדים�בעמדה)�ניתן�לפתור�את�הבעיה�ע"י
כיבוי�והדלקה�של�המחשב.

החלפת�סיסמא�מתבצעת�אחת�לחודשיים,�מומלץ�וניתן5.
להחליף�סיסמא�לעיתים�תכופות�יותר.

לפני�כל�פנייה�למוקד��5200יש�לבדוק�את�הדברים�הבאים:6.
בדיקת�ציוד�-�אם�חשמל�מחובר�ועובד,�בדיקת�המצאות
�כיבוי �המחשב, �של �הדלקה �לפני �בכונן CD/דיסקט

והדלקה�למחשב.
בעיות�הדפסה�-�יש�לבדוק�חיבורים�תקינים,�לבדוק�שנייר7.

�המדפסת. �של �והדלקה �כיבוי �נייר), �(ושיש �נתקע לא
בכדי�להתמודד�עם�כמויות�הדואר�האלקטרוני�רצוי�ומומלץ8.

לתייק�דואר�בתיקיות�נושאיות.
לעובדים�באקסל�וב-��WORDישנו�תוסף�המאפשר�שמירה9.

�נפש. �עגמת �לכם �יחסוך �בו, �השתמשו -� אוטומטית
�פעם�קומו,10. �מדי עבודה�ממושכת�מול�המחשב�מזיקה.

התמתחו�ורכזו�את�המבט�לנקודה�מרוחקת.

�	����	�����	��	����	�
�

גזור�ושמורת
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ציוד�חדש�במכון�לרפואה�גרעינית

2006� �שנת �של �הראשונה במחצית
�ביה"ח �לעובדי �במרכזנו, התקיימה
שהתעניינו�בכך,�סדנא�להפחתת�משקל
�וטיפול �חיים �באורח �שינוי �ידי על

תרופתי.

�יו"ר �ד"ר�שניידר, הסדנא�נוהלה�ע"י
�העובדים, �בריאות �לקידום הועדה
בשיתוף�חב'�טבע.�הסדנא�התבססה�על
�רפואי �וטיפול �דיאטנית הנחיית

ברדוקטיל.
במהלך�הפגישות�עם�הדיאטנית�הועלו

ונדונו�הנושאים�הבאים:
קבוצות�מזון,�בניית�תפריט�לפי�קבוצות
�התמודדות �גופנית, �פעילות תחליף,

במצבים�שונים�באירועים�וחגים,�שינוי
החשיבה.

במהלך�המפגשים,�המשתתפים�בקבוצה
�וניהלו �נשקלו �עם�הדיאטנית, נפגשו
שיחות�לגבי�הקשיים�המלווים�אותם
והשינויים�שהתחוללו�באורח�חייהם.

מתוך�קבוצת�העובדים�הרבים�שנרשמו,
רק�עשרה�אנשים�מהקבוצה�התמידו
�בתוצאות � �לכן �הפגישות, �לכל ובאו

התייחסנו�רק�לקבוצה�זאת:

הפחתת�המשקל�הקבוצתית�הייתה�66.3
�ממוצע �ק"ג �ל-758.7 �מ-825 ק"ג
�בהשוואה �בק"ג �משקל בהפחתת

�ירידה �ק"ג 2.1� �קבוצתי: לממוצע
�ירידה �ק"ג 13.9� �עד מינימלית

מכסימלית.
הפחתת�היקף�מותניים��קבוצתית�לאחר
�ס"מ. 116.5� �הייתה �חודשים 6

בסוף�הסדנא�שמענו�הרצאה�של�שף�על
אוכל�בריא�וטעמנו�מאכלים�דיאטטיים

שהוכנו�במקום.

אנו�מאחלים�לקבוצה�הצלחה�בהמשך
הדרך�ושנה�טובה�לכולנו.

�	�	�����������
�����

�������	�
�

סדנא�להפחתת�משקלסדנא�להפחתת�משקל
ד"ר�שניידר,�יו"ר�הועדה�לקידום�בריאות�העובדים

מכשירי�גאמא�חדשים�מותקנים�בימים�אלה�במכון�לרפואה
גרעינית�במקום�המכשירים�הישנים.

המכשיר�הראשון,�מסוג�גאמא�קאמארה�דיגיטלית,�כבר
נמצא�במכון�וצוות�המכון�עובר�הדרכה�בהפעלת�המכשיר.
המכשיר�צפוי�להיכנס�לעבודה�שוטפת�בשבועות�הקרובים.
המכשיר�החדיש�יקצר�זמן�הבדיקות,�יאפשר�שחזור�תלת
מימדי�מהיר�ובעיקר�יאפשר�ביצוע�בדיקות�נוספות�חדישות

.Whole Body SPECT�-ו�Gated SPECTכמו�

בנוסף��הגיעו�גם�תחנות�עיבודים�דיגיטאליים,�המאפשרים
קבלת�תוצאות�הבדיקות�בזמן�יותר�קצר�לעומת�העבר�וגם
PACS�-יותר�מהיר.�בעתיד,�תחנות�אלה�יקשרו�למערכת�ה

ולצורב�דיגיטאלי.

�גם�מערכת�גאמא בחודש�נובמבר�הגיע�המכשיר�השני,
קאמרא�דיגיטאלית�בתוספת��4�CTפרוסות,�דבר�שיפשר
�מדויקת. �יותר �בצורה �האדם �בגוף �תהליכים �למקם לנו
במכון�מתבצעות�היום�כ-��3000בדיקות�בשנה,�מתוכם�כ-
�40%בתוספת��SPECTוכ-��400מפויי�לב.�בעזרת�הציוד
החדש�כל�מפויי�הלב�(שנכון�להיום�מתבצעות�בשיטת�ה-
�בתוספת Gated SPECT� �ה- �בשיטת �יהיו (SPECT
�Attenuation correctionבעזרת�ה-��CTהמצורף�לאחד

המצלמות.

מערכת�ה-��CTתאפשר�לנו�מיקום�אנטומי�יותר�מדויק
בבדיקות�נוספות,�תאפשר�השוואה�יותר�מדויקת�בין�שתי
בדיקות�שונות�(כמו�מפויי�עצמות�ובדיקות�לאיתור�זיהומים).
בעזרת�תוכנת�ה-�Whole Body SPECT נוכל�לבצע�מיפויים
�שחזורים �ולקבל �הגוף �כל �של �טומוגראפית בצורה

תלת-ממדים�מהירים�ומדויקים.
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רונית�יעקובוב�–�מנהלת�מערכות�מידע�ומחשוב

סוף��2006ושנת��2007מתאפיינות�בסימן�הכנסת�מערכות
מידע�חדשות�שמשנות�נהלי�עבודה�ברחבי�בית�החולים

ונותנות�ערך�מוסף�לשימוש�במחשוב.

מערכת�הנמ"ר�שהתאפיינה�יותר�בהיבטים�אדמינסטרטיבים
הופכת�להיות�מערכת�קלינית�המאפשרת�להציג�מידע�מאוחד
על�המטופל�כולל�תוצאות�מעבדה,�חיבור�לפאקס�-�צילומי
דימות,�נתוני�ניתוחים,�אנמנזה,�קבלה�ושחרור�במחלקה,

אנמנזה�סיעודית�וכו'.

�וקליקס �מקס �מערכות �את �בהדרגה �תחליף �זו מערכת
הותיקות.

Pacsמערכת��
מה�זה�פאקס?

PACS -�ראשי�תיבות:
Picture Archiving & Communication System
�ארכיון, �לניהול �ותוכנה �מחשבים � �מערכת �הינה פאקס
�דיגיטלים. �דימות �צילומי �של �ואבחון תקשורת

בבית�החולים�נרכשו�מכשירי�דימות�דיגיטלים��משוכללים
כגון:�C.T �64פרוסות,�ממוגרפיה�ומצלמות�גרעיניות.�בהמשך
מתוכנן�רכש�של�מכשירי��CRלצילומי�רנטגן�וציוד�לצינטורים.
כמו�כן�בבית�החולים�קיים�ציוד�כגון��US��,USגניקולוגי�וכו'.

מכשירים�אלו�יחוברו�בהדרגה�ויעבדו�מול�מערכת�הנמ"ר
ומערכת�הפאקס�שתנהל�את�תהליכי�העבודה�-�פקודות
�ישיבות �הארכיב, העבודה�למכשירים�וקבלת�התוצאות,
רנטגן,�אבחון,�הפצת�הצילומים�למחלקות�/�מכונים�/�מרפאות

וכו'.

לשם�מה�?
מטרות�תוכנת�הפאקס�בשילוב�עם�מערכת�הנמ"ר�הן:

לאפשר�לרדיולוגים�כלים�מתקדמים�של�אבחון.-
לאפשר�לרופאים,�לקבל�בזמן�אמיתי�למיון,�למחלקה-

למכון�או�למרפאה�את�הצילומים�עצמם.
לאפשר�השוואה�בין�צילומים�נוכחיים�עם�צילומים�ישנים-

בלחיצת�כפתור.
לאפשר�קבלת�תשובות�הרדיולוגים�ממכון�הרנטגן�יחד-

עם�הצילום.

למעשה�עם�גמר�חיבור�מכשירי�הדימות�השונים,�לא�יהיה
צורך�בצילומי�רנטגן�"של�פעם"�-�הצפייה�בצילומים�תהיה

דרך�מחשב�בלבד.

משמעות��מחשובית
תוספת�שרתים,�טכנולוגיות�חדשות,�עמדות�פענוח�ועמדות
עבודה�בכל�רחבי�בית�החולים�וצירוף�של�מאות�משתמשים

חדשים�לשימוש�במערכת.

מתי�?
תחילת�ישום�הפרויקט�סוף�דצמבר��2006/�ינואר�2007.

תוכנת�חדר�ניתוח
במהלך�דצמבר��2006תופעל�מערכת�מחשוב�חדר�הניתוח.
מחשוב�חדר�ניתוח�הוא�חלק�ממערכת�הנמ"ר�והוא�כולל
את�כל�תהליכי�העבודה,�החל�מהזימונים,�הכנות�לניתוח
במחלקות,�במהלך�הניתוח�עצמו�וכלה�בסיכום�ממוחשב�של

הניתוח.
לפרויקט�שותפים�הרופאים�המנתחים,�אחיות�המחלקות

המנתחות,�אחיות�חדר�ניתוח�והמרדימים.

משמעות�מחשובית
חיבור�טכנולוגיות�אלחוטיות�חדשות,�תוספת�עמדות�עבודה
בכל�רחבי�בית�החולים�וצירוף�של�מאות�משתמשים�חדשים.

תוכנת�מעבדות
במהלך��2007יתבצע�שדרוג�תוכנת�המעבדות,�ימוחשבו�גם
�תתאפשר�הזמנת�בדיקות �כן �כמו בנק�הדם�ופתולוגיה.
מהמעבדות�בצורה�ממוחשבת�וקבלת�תוצאות�ישירות�לנמ"ר.

תשתיות�תקשורת
על�מנת�ליישם�את�פרויקט�הפאקס�וחדר�ניתוח,�היה�צורך
בהחלפת�מערך�התקשורת�של�בית�החולים�עד�עמדות�הקצה.
בימים�אלו�אנו�משלימים�את�פריסת�המערך�בשלוב�עם

אבטחת�מידע�פנים�ארגונית.

עגלות�ניידות
פרויקט�מלווה�לפרויקטים�לעיל�הוא�עגלות�מחשוב��ניידות
אלחוטיות�עם�תוכנה�סיעודית�וקלינית�וגישה�לפאקס.
�התקציביות. �ליכולות �בהתאם �בהדרגה �יוכנסו העגלות

מערכות�מידע�ומחשוב

�	��������	������
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�עורק�התרדמה�הפנימי�לאחר�הכנסת�תומךהדגמה�של�חסימה�במוצא�עורק�התרדמה�הפנימי.

הכנסת�תומך�לעורקי�התרדמה

ד"ר�בוריס�יופה�–�מנהל�מחלקה�כירורגית

מחלות�לב�וכלי�דם�היקפיים�הינם�רוצח�מספר�אחד�בעולם
המערבי.�פתולוגיות�עורקי�התרדמה�נכללות�בין�מחלות�אלו

ונגרמות�בעיקר�מטרשת�עורקים.

התעבות�דופן�עורק�התרדמה�הינו�תהליך�טבעי�המתרחש
�גורם�להיצרות במהלך�החיים�ובגיל�מבוגר�(�65ומעלה),
בעורקים�וליקויים�באספקת�הדם�למח.�בנוסף�ישנם��גורמי
סיכון�המזרזים�פתולוגיה�בעורקי�התרדמה:�סוכרת,�יתר
לחץ�דם,�יתר�שומנים�בדם,�עישון�כבד�ותורשה.�צאצאים
להורים�הסובלים�מטרשת�עורקים,�עשויה�לגרום�לפריצת

מחלות�בעורק�התרדמה�בגיל�צעיר.

הסיבוך�העיקרי�של�פתולוגיה�בעורק�התרדמה�הינו�אירוע
מוחי,��על�כל�המשתמע�מכך!!!

לטיפול�בהיצרויות�קשות,�מקובל�מזה�שנים,�לבצע�ניתוח
לניקוי�העורק��התרדמני�הפנימי�אולם�בעשור�האחרון�נכנסה
�מדובר שיטה�טיפול�חדשה�והשימוש�בה�צובר�תאוצה.
בהכנסת�תומך�(סטנט)�לעורק�התרדמה��המוצר�או�החסום
בדומה�לטיפול�בחסימות�עורקים�כליליים�של�הלב�או�כלי

דם�היקפיים.

הפעולה�מתבצעת�בהרדמה�מקומית,�בעזרת�צנתור�עורק
הירך�מועברים�צנתרים�לעורקי�התרדמה��ודרכם�מוכנס

.(STENT)התומך�

בתחילת�דרכנו�בתחום�זה,�ביצע�צוות�מנתחי�כלי�הדם�את
הפעולה�ביחידת�הצנתורים�הקרדיולוגית�בשיתוף�עם�ד"ר
ג'עפרי,�אולם�עברנו�לבצעה�בחדר�הניתוח�בהמשך,�בשל
קשיים�שהתבטאו�במבנה�קשת�האאורטה�(אבי�העורקים
החזי�והבטני)�שלא�אפשרו�ביצוע�צנתור�בררני�של�עורקי
התרדמה�ומהווים�הוריית�נגד�לביצועה.�לאחרונה�אף�פתרנו
בעייה�זו�באמצעות�הכנסת�צנתר�ישירות�לעורק�התרדמה
המשותף�שנחשף�בחתך�מזערי,�בהרדמה�מקומית�ומייתר
�התרדמני. �בעורק �ניתוח �בביצוע �הכרוכה �הסכנה את

היתרונות�למטופל�בביצוע�פעולה�זו�על�פני�ניתוח:

�מכך. �המשתמע �כל �על �כללית �בהרדמה �צורך אין

אין�צורך�בפתיחת�צוואר.

�הצוואר. �באזור �צלקת �אין -� �קוסמטיים יתרונות

המטופל�משתחרר�לביתו�למחרת�הפעולה�-�כך�שלרב
הוא�שוהה�בבית�החולים�פחות�מ�-��24שעות�לעומת
ניתוח�בו�משך�האשפוז�הוא�כארבעה�ימים�ואף�יותר.

�כזה. �פצע �אין �שכן �ניתוחי �בפצע �זיהום �סכנת אין

אין�סכנת�דימום�מאזור�הניתוח

לא�נגרם�כאב�למטופל�במהלך�הפעולה,�למעט��הרגשת�
הדקירה��במפשעה.

ניתן�לבצע�את�הפעולה��גם�במטופלים�המוגדרים�כבעלי
סיכון�גבוה�לניתוח�(כחולי�לב�קשים).

מהווה�פתרון�מצויין�למטופלים�הסובלים�מחסימה�מלאה
בעורקי�התרדמה�דו�צדדית�-�מצב�בו�ביצוע�ניתוח�מסוכן�

ביותר�ואילו�הכנסת�תומך�מנמיכה�משמעותית�את�אחוזי
התחלואה�.

המטופלים�המופנים�אלינו�ממרפאות�הקהילה,�מרפאות
החוץ�של�המרכז�הרפואי�ומחלקותיו�לאחר�שביצעו�בדיקת
דופלקס�של�עורקי�התרדמה�המדגימה�חסימה�או�היצרות,
נבדקים�במרפאת�כלי�דם�של�המחלקה�הכירורגית�וצוות
המנתחים�בוחן�את�התאמתם�לפעולה�ומתכנן�אותה�עבורם.
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ד"ר�וייסמן�אנדרה,�מומחה�בעל�שם�עולמי�לטיפול�וגמילה
ANR�-מהתמכרויות�באמצעות�הרדמה�כללית�בשיטת�ה
החל�את�עבודתו�במרכז�הרפואי�ברזילי�וכבר�טופלו��9אנשים

בהצלחה�רבה.

ד"ר�אנדרה�וייסמן,�מנהל�כיום�את�יחידת�ה-��ANRבמרכז
הרפואי�ברזילי,�החל�את�עבודתו�בבית�החולים�לאחרונה.
�מחומרים �להיגמל �לחולים �מאפשרת �הטיפול שיטת
�מודע. �סבל �ללא �וחצי �יום �של �באשפוז אופיאטים

נוירו-רגולציה�מואצת
( A c c e l e r a t e d
Neuroregulation - ANR)
�אפקטיבי �טיפול הנה
ת ו ר כ מ ת ה ב
�העיקרון לאופיאטים.
שמאחורי�הטיפול�הוא
�תסמיני �הופעת זירוז
הגמילה�במטופל�כאשר
הוא�שרוי�תחת�הרדמה
�עובר �הוא �וכך מלאה
את�כל�תהליך�הגמילה
תוך�שעות�ספורות�ללא
כל�סבל.�הטיפול�מייתר
�הכרוך �הסבל �כל את

בתסמונת�הגמילה�אשר�עובר�המטופל�בשיטות�הסטנדרטיות
�והשפעתם. �אופיאטים �לחומרים �הכמיהה �את ומבטל
�אופיום)�הם�חומרים�הפועלים�על האופיאטים�(מלשון
�קיימים�חומרי מערכת�העצבים�ולהם�השפעה�ממכרת.
אופיאטים�טבעיים�המופקים�מפרג�השינה:�האופיום,�כגון
מורפין�(מורפיום)�וקודאין,�אופיאטים�שעברו�שינוי�כימי
דוגמת�ההרואין�ואפיאטים�סינתטיים�דוגמת�המתאדון.
חומרים�אופיאטים�קיימים�גם�במשככי�כאבים�שונים�אשר
�פרקוסט, �פרקודן, �דוגמת �יומיומי �בשימוש נמצאים

אוקסיקונטין,�אקמול�פורטה�ועוד.

ד"ר�אנדרה�וייסמן,�מפתח�שיטת�הטיפול�ב-�ANRטיפל
�מטופלים�בארץ�ובחו"ל�והדריך �באלפי בעשור�האחרון
צוותים�רפואיים�במדינות�שונות�כמו�ארה"ב,�אוסטרליה,

איטליה,�אינדונזיה,�הודו�ועוד.

ד"ר�וייסמן�הקים�את�היחידה�לטיפול�במתמכרים�בשיטת
ה-�ANR.�היחידה�ממוקמת�בין�כותלי�המחלקה�הפנימית
ד'.�מדובר�ביחידה�נפרדת�לחלוטין�המצוידת�במכשירי�הרדמה
וניטור�מהמתקדמים�מסוגם.�המטופל�מתקבל�בבוקר,�עובר
סדרת�בדיקות�ובדיקת�רופא�מרדים�ולאחר�מכן�מתחיל
תהליך�הגמילה�בהרדמה�כללית.�בראש�הצוות�עומד�ד"ר
וייסמן�בעצמו�ובראש�צוות�המרדימים�עומד�ד"ר�לוי�דוד,
מנהל�מחלקת�ההרדמה�של�בית�החולים.�אחות�טיפול�נמרץ,
�הרשנזון, �נגה גב'
�ד"ר �את שמלווה
�שנה, 13� �זה וייסמן
מסייעת�ומשגיחה�על
�אורך �לכל המטופל
�ואחיות הטיפול,
�בניהולה המחלקה,
של�גב'�אתי�אקריש,
ת י א ר ח א � ת ו ח א
המחלקה�הפנימית�ד',
ל ע � ת ו ח י ג ש מ
המטופל�לאחר�סיום
הטיפול.�כל�הטיפול
ה ת ו א ב � ע צ ב ת מ
יחידה�ובתום�ההרדמה�וההתאוששות�נשאר�המטופל�ביחידה
עד�ליום�המחרת�תחת�השגחה�צמודה�של�אחות,��24שעות,

עד�שהוא�משתחרר�לביתו.
בתקופה�קצרה�זו�הספיק�ד"ר�וייסמן�לטפל�ב-��9מטופלים.
התגובות�של�המטופלים�מפליאות�והצוות�נרגש�עוד�יותר

מהתוצאות.

למידע�נוסף�ניתן�לבקר�באתר�של�ד"ר�וייסמן�ממציא
www.anrclinic.infoהשיטה��

ליצירת�קשר�וקביעת�מועד�לפגישה�ניתן�להתקשר�לטלפון:
08–6846491� �לשלוח�פקס�לטלפון: 6846488–�08או
contact@anrclinic.info�–או�לשלוח�דואר�אלקטרוני�ל

כל�פניה�תענה.

ד"ר�וייסמן�בטיפול

גמילה�מחומרים�מסוכנים

פרויקט�שיתופי�בית�סוהר�"שקמה"�ומרכז�רפואי�"ברזילי"
פרויקט�קהילתי�ייחודי�ומבורך�יוצא�לדרך�זו�שנה�שניה.
בחודש�מרץ�2005,�החל�פרויקט�שיתופי�בין�אסירי�כלא
�"ברזילי". �הרפואי �במרכז �האונקולוגי, �למכון שקמה

פרויקט�שיתופי�בית�סוהר
"שקמה"�ומרכז�רפואי�"ברזילי"

פרויקט�שיתופי�בית�סוהר
"שקמה"�ומרכז�רפואי�"ברזילי"

הפרויקט�הוקם�ביוזמתם�המבורכת�של�אסירי�כלא�שקמה
ובשיתוף�פעולה�פורה�של�צוות�המכון�האונקולוגי�ומנהל

מח'�גן�ונוי,�מר�שאול�ורדי.
מטרת�הפרויקט�הינה�לחזק�את�הקשר�בין�האסירים�לקהילה

ובין�שירות�בתי�הסוהר�לברזילי.
האסירים�בליווי�סוהרים�מגיעים�אחת�לחודש�ועוסקים
בטיפוח�גינת�המכון�האונקולוגי�ובטיפוח�החממה,�בהנחייתו

של�מנהל�גן�ונוי.
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מקלט�א.ק.ג�זעיר�תת�עורי�המאבחן�תופעת�התעלפויות
(אובדן�הכרה)�לא�מוסברות�הושתל�בגופו�של�גבר�בן�30
אשר�סובל�מספר�שנים�מאירועים�חוזרים�של�אובדן�הכרה
ובירור�נרחב�בעבר�לא�העלה�סיבה�ברורה�להתעלפויות.

אירועי�התעלפות�תכופים�(אובדן�הכרה�- syncope)�הנם
אירועים�טראומטיים�לחולה�ומשפחתו�ועלולים�לרמז�על
מצב�רפואי�חמור.�כ-��3%מכלל�הפניות�למחלקות�לרפואה

דחופה�הנו�בגלל�אירוע�אובדן�הכרה
וכ-��1-6%מכלל�האשפוזים�הנו

מסיבה�זו.

�הבחין �שנה 3000� �כ- �לפני כבר
�הסובלים �שאנשים היפוקרטס
�של �וקשים �חוזרים מאירועים
�מתים �הכרה) �(אובדן התעלפות
לעיתים�קרובות�באופן�פתאומי.
בספרות�הרפואית�פורסם�ששיעור

התמותה�לשנה�בחולים�אלה�הנו
כ-��7.5%והשיעור�עולה�לכדי��33%כאשר�הסיבה�להתעלפות
מקורה�בלב.�שיעור�התחלואה�החוזרת�במהלך�הבירור�אף
הוא�גבוה.�כ-��15-33%מהחולים�שחוו�אירועים�חוזרים�של
אובדן�הכרה�נפצעים,�בכ-��5-7%מהחולים�נגרמים�שברים
בעצמות�וכ-��1%נפגעים�בתאונות�דרכים.�איכות�החיים�של
חולים�אלה�אף�היא�נפגעת.�כ-��73%מהחולים�מפתחים
דיכאון�וירידה�בתפקוד�הכללי,�כ-��30%סובלים�מפגיעה
�פגיעה �על �דיווחו �מהחולים 37%� �וכ- �המיני בתפקוד
בפרנסתם.�מכאן�שאיתור�הגורם�לאירועים�החוזרים�של
התעלפות�(אובדן�הכרה)�עשוי�להביא�לטיפול�יעיל�וספציפי

במרבית�החולים�עם�מצב�מסכן�חיים.
בחודש�האחרון�אישרה�וועדת�סל�הבריאות�הכללת�מכשיר

ה-��Revealבסל�הבריאות.

ה-��Revealהנו�מכשיר�א.ק.ג.�מתוצרת�חברת�מדטרוניקס
(Recorde rinsertable loop)העולמית�המושתל�מתחת�לעור
והוא�מקליט�את�הפעילות�החשמלית�של�הלב�ומאבחן�האם

סיבת�ההתעלפות�קשורה�להפרעות�בקצב�הלב.

ייעוד�מכשיר�ה-��Revealהוא�לאבחן�אירועים�חוזרים�של
התעלפויות�(אובדן�הכרה�-�syncope).�המכשיר�הוא�מבוקר
מחשב�ורושם�באופן�רציף�את�הפעילות�החשמלית�של�הלב,
ומקליט�באופן�אוטומטי�לזיכרון�שלו�שיבושים�בקצב�הלב.
ההקלטה�יכולה�להיות�מופעלת�גם�על�ידי�החולה�או�בן
משפחה�באמצעות�שלט�רחוק�ייעודי�מייד�לאחר�אירוע
אובדן�ההכרה.�במקרה�זה�שומר
המכשיר�בזיכרון�גם�את�הפעילות
�שהתרחשה �הלב �של החשמלית
מספר�דקות�לפני�הפעלת�השלט

רחוק.

המערך�הקרדיולוגי�במרכז�הרפואי
�לקיצוב �החוג �ויו"ר ברזילי
�איגוד �של ואלקטרופיזיולגיה
הקרדיולוגים�בישראל�מוסר�שב�-
�להגיע �ניתן �לא �מהחולים 40%
�התעלפות. �של �החוזרים �לאירועים �הסיבה לאבחון
מכשיר�ה-��Revealהנו�כלי�שמסייע�בידי�הקרדיולוגים�להגיע
לאבחנה�ומעלה�משמעותית�(בכ-50%)�את�הסיכוי�לאבחון
�מדי�שנה�מבוצעות�בישראל�כ-�100 סיבת�ההתעלפות.
השתלות�של�מכשיר�ה-�Reveal.�השתלת�המכשיר�היא
�מקומית. �בהרדמה �בד"כ �ומתבצעת �פשוטה פעולה

הגב'�רבקה�מינץ�ומר�זלמן�גליצר,
ידידים�ותיקים�של�המרכז�הרפואי
�חמישי ביום � �חנכו , לי י ברז
�אשפוז �מיטות �עשר 26.10.2006
חדשות�לרווחת�החולים�במחלקת
העיניים.�חנוכת�המיטות�התקיימה
בטקס�צנוע�בו�השתתפה�הגב'�שרה
�ד"ר �יע"ל, �עמותת �יו"ר �יוסף, בן
שמואל�לברטובסקי�מנהל�מחלקת
�אחות �לוי, �דליה �והגב' עיניים

אחראית�המחלקה.

הגב'�רבקה�מינץ�ומר�זלמן�גליצר,
אחים�ניצולי�השואה,�תורמים�מזה
�מיטות �עשרות �רבות, שנים
למחלקות�האשפוז�השונות�במרכז
הרפואי�ברזילי,�להנצחת�שמותיהם
של�בני�משפחתם�אשר�נספו�בשואה.
�ברזילי �הרפואי �המרכז הנהלת
מוקירה�את�מסירותם�ונדיבותם�של
הגב'�מינץ�ומר�גליצר�ומאחלת�להם
�ימים. �ואריכות �שלמה בריאות

מקלט�א.ק.ג�זעיר�תת�עורי
לראשונה�במרכז�הרפואי�ברזילי

מקלט�א.ק.ג.�זעיר

התורמים

גב'�מינץ�ומר�גליצר�עם�ד"ר�לברטובסקי�מנהל�מחלקת�עיניים,
דוברת�המרכז,�גב'�לאה�מלול�ושרה�בן�יוסף,�יו"ר�י.ע.ל

עברו�בהצלחה�...
אחיות�בריאות�הציבור,�אורלי�עמרם�ואביטל�יצחק
I.B.C.L.Cעברו�בהצלחה�את�המבחן�הקשה��של�

(International Board Certified Lactation Consultant) �והן
מחזיקות�בתעודת�כיועצות�הנקה�מוסמכת�בינלאומית.

זהו�שלב�נוסף�בהשקעה�הרבה�הנעשית�במסגרת�השירות�המונע�בתחום
קידום�ההנקה�במחוז�אשקלון.�בהנחייתן�פועלת�עתה�קבוצת�אחיות

נוספת�ללמידה�משותפת�לקראת�המבחן.

מיטות�אשפוז�חדשות�למרכז�הרפואי�ברזילי–
תרומתם�של�הגב'�מינץ�ומר�גליצר

מיטות�אשפוז�חדשות�למרכז�הרפואי�ברזילי–
תרומתם�של�הגב'�מינץ�ומר�גליצר
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דגנית�כהן,
טכנאית	צנתורים


בתחום
הקרדיולוגי.
הנדסאית
מכשור
רפואי

מערך 
בהקמת 
מלאה 
שותפה הייתה
האלקטרו
פיזיולוגיה.
עוזרת
בתחומים
שאינם
כלולים
בהגדרת
תפקידה
כגון
רכש,
קשר
מול
קופות
ועוד.
דגנית
נותנת
דוגמא
ומופת,
בעלת
יוזמה
אישית.
מגלה
אחריות,
חריצות
ועניין

רב
בתחומי
לימוד
חדשים.

הלן�יחזקאל,
אחות	אחראית	תחנה	ז'	אשדוד

בעלת
ידע
מקצועי
רחב
מאוד
ונכונות
להקנות
את
הידע
שלה
לעובדים
אחרים
ולארגון.
בעלת

לשירות
ולמטופלים. מסירות
יוצאת
דופן

כפיפיה 
לעמיתיה, 
מעולה 
יחס בעלת
והממונים.
מבצעת
עבודתה
באהבה
ובתחושת

עם 
התמודדה 
האחרונה 
בשנה שליחות.
אירועים
רבים
כגון
שפעת
העופות,
ליווי
מפוני

גוש
קטיף
בהתנתקות
ועוד.

תמי�בר,
מזכירת	מעבדות

עובדת
בעלת
איכויות
יוצאות
דופן.
בעלת
יוזמה,
ראש
פתוח
ותפיסה
מהירה.
מבצעת
את
עבודתה
בחוכמה
רבה
וביעילות
מרבית.
מטפלת
בנעימות
ובנימוס
בגורמי
חוץ
וגם
במטופלים
המגיעים
אליה
ועל
כך
מעידות
פניות
התודה
על
טיפולה
בנושאים
השונים.

מתייחסת
לעבודתה
כעבודת
קודש.

ישראל��חנונה,
אחראי	מחסן	רפואי


וכישורים
ברמה 

יכולות לישראל
תכונות,

שבזכותם
הוא
מנהל
מחסן
הגבוהה
ביותר
מצוין.
לישראל
מסירות
ונאמנות
יוצאות
דופן.
הוא
מקצועי
מאוד,
בעל
יוזמה
ויכולת
גבוהה
בתנאי
לחץ.
בעל
תודעת
שירות
מפותחת
מאוד
ונאמנותו
ללקוחותיו
גבוהה
מאוד
תוך

שמירה
על
נהלים.

מירב�חסאן,
מתאמת	סרטן	הערמונית	במחלקה

אורולוגית

נותנת 
ידע
נרחב. 
אחות
מקצועית
בעלת
דוגמא
אישית.
בעלת
יחסים
בין
אישיים
טובים
מאוד.
מסורה
לעבודה,
אדיבה
ומנומסת
בלפי
המטופלים
וחברי
הצוות.
בעלת
יוזמה
אישית

מגלה
חריצות
ואמינות
בעבודתה. גבוהה,

דוד��גולה,
אח	בפנימית	ב'

מהווה
דוגמא
אישית
בתחום
התנהגות
אישית,
בהתייחסות
למטופלים
ובני
משפחה,
לצוות

מקפיד
על
הופעה
בהתאם
הרב
מקצועי.
לנהלים.
אח
בעל
ידע
הפועל
המקצועיות.

ולמרכז. 
למחלקה 
ולויאלי 
אכפתי מאוד

רחל��פינטו,
ראש	צוות	במחלקה	א'


ומרצה 
מזמנה 
התורמת 
מצטיינת אחות

ולקידום
הרמה
המקצועית
להשכלת
אחיות
שלהן
ולמתן
שירות
למטופלים
ברמה
גבוהה.
רחל
דואגת
לאווירה
נעימה
המחלקה
ולליכוד

החברתי
בה.

מירי�גבע,
מורה	בכירה	בבית	ספר	לסיעוד

בולטת
ביכולת
הארגון
ובנכונותה
להירתם
לכל
משימה.
מרכזת
מספר
תחומים.
כמו
כן
משמשת
יו"ר
ועדה
ארצית
למבחנים
של
קורסים
על
בסיסיים
ברפואה
דחופה.
ממלאת
את
המטלות
של
כל
תפקידה
על
הצד
הטוב
ביותר.
נמצאת
בשלבי
סיום
ללימודי
דוקטורט

בתחום
האתיקה.

עובדים�מצטיינים�לשנת�2006עובדים�מצטיינים�לשנת�2006



פרס�פנים�יחידתיפרס�פנים�יחידתי

דניאלה�אמסטרדמר,�קניה�ביטרמן,�שריתה
זריצקי,�רימה�סמוליאר,�אירנה�צ'רדמן

העבודה
כוללת 
יום. 
לחץ
מדי צוות
עובדים
המתמודד
במצבי
שמירה
קפדנית
על
כל
הנהלים
יחד
עם
ניפוק
מהיר
ומדויק
של
מוצרי
דם
תוך
בדיקות
ורישום
כל
הנתונים.
הצוות
גילה
את
כל

אסונות. 
מנע 
וכך 
דם 
הזמנות 
בשליחת 
שקרו הטעויות

הקשים. 
העבודה 
תנאי 
למרות 
נימוסיו 
על 
לשמור מצליח

צוות�מצטייןצוות�מצטיין

�הדם �בנק צוות

ד"ר�סבינה�דומבה,
רופאת	פרסונל	ורופאת	המכון

לבדיקות	תקופתיות


דומבה
היא
דוגמא
לרופאה
סבלנית ד"ר

בשקט 
מטופליה 
את 
הבודקת ונינוחה
ובמסירות.
רופאה
יסודית
ומקצועית
מאוד
המשרה
ביטחון
במטופליה.
מוערכת
ע"י
כלל
צוות
בית
החולים
שנהנה
משירותיה.

שולה�וקנין,
רכזת	גביה	בתחנות	אם	וילד

בלשכת	הבריאות

עובדת
ותיקה
בעלת
מוסר
עבודה
גבוה.
כרכזת
גביה
העלתה
את
אחוז
הגביה
בכלל
התחנות
ב-300
אחוז
מיום
שהתחילה
את
העבודה.
ראויה
לתואר
על
ההתמדה,
מסירות
ואדיבות.

ברזילי�שלנוברזילי�שלנוברזילי�שלנו11

ערב�העובד�המסורתי�התקיים�השנה�ב-�25/5/2006
במלון�הולידיי�אין�באשקלון.

במהלך�הערב�הופיעה��בהתנדבות�חבורת�הזמר��"קולות
מהחוף",�בה�היתה�חברה�ד"ר�מלי�אהלי�ז"ל.�בהמשך,
הופיעה�זהבית�עקירב,�עובדת�סוציאלית�מהיחידה�לילד
ולמתבגר,�שהקדישה�שיר�לד"ר�מרקמן�שפרשה�לגימלאות
ולכל�העובדים.�המנחים,�שרה�שטרגר,�ראש�צוות�מזכירות
�אחראי �אח �רוטשטיין, �ומשה המחלקה�הכירורגית
במחלקה�הפסיכיאטרית�הינחו�את�הערב�בצורה�מקצועית

ביותר,�להנאת�העובדים.

ערב�העובד,�חלוקת�תעודות

מנחי�הערב

ערב	העובד	המסורתי

עובדים�מצטיינים�לשנת�2006עובדים�מצטיינים�לשנת�2006
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חברי�משלחת�לחקר�הטרור

אירועי�האחד�עשר�בספטמבר�בארה"ב�והאירועים�שהיו
באנגליה�ובמקומות�נוספים�הבהירו�לכל�העולם�כי�יש�להכין
�החולים�לקליטה�וטיפול�בנפגעים�רבים היטב�את�בתי
בהתראה�קצרה�ולמגן�ולהגן�על�בתי�החולים�מפני�פגיעות

של�טרוריסטים.

נוכח�המציאות�הקשה�במדינת�ישראל,�בתי�החולים�בארץ
מתרגלים�לעתים�קרובות�התמודדות�באירועים�רבי�נפגעים
מסוגים�שונים,�קונבנציונאליים,�טוקסיקולוגיים,�פגיעה
�קרינה �בעלי �מחומרים �ופגיעה �כימיים �לוחמה מחומרי

רדיואקטיבית.

חברת�Kaiser Permanente שמחזיקה�ב-��32בתי�חולים
ברחבי�ארצות�הברית�החליטה�לשלוח�את�קצין�הביטחון
שלה�למרכז�הרפואי�ברזילי�כדי�לעמוד�מקרוב�על�אמצעי
ההגנה�והמיגון�שנוקט�בית�החולים�ועל�ההכנות�והתרגילים
שהמרכז�מקיים�כדי�לשמור�על�מוכנות�הצוותים�לטיפול

באירועים�רבי�נפגעים�בהתראה�קצרה.

קצין�הביטחון�שמע�סקירה�מד"ר�שמעון�שרף,�מנהל�המרכז,
על�כתיבת�הנהלים�לאירועים�השונים�והמוכנות�המיידית
להפעלת�בית�החולים�במתאר�אירוע�רב�נפגעים�ושעת
חירום.�לאור�הסקירה�סייר�קצין�הביטחון�במתקנים�השונים,
מתקני�הטיהור�למקרה�פיגוע�כימי,�מחסני�שעת�חירום�על
העגלות�המוכנות�לשימוש�מיידי�וקיבל�הסבר�על�הפיכת
חללים�שונים,�בדקות�ספורות,�לאתרי�טיפול�בנפגעים.�קצין
הביטחון�עמד�מקרוב�על�המיגון�שביצע�בית�החולים�לחלונות
ולמרכזים�הרגישים�וסייר�בממ"דים�מוגני�הגזים�בקומות

בנין�האשפוז.�בסיור�במרתף�בנין�האשפוז,�המיועד�לטפל
�קצין �התפעל �כימית, �מלחמה �בשעת �הקשים בפצועים
הביטחון�מהארגון�והסדר�וכיצד�ניתן�להפוך�את�המקום
שמשמש�את�מכון�הלב�לאתרי�טיפול�תוך�שעות�בודדות.

בתום�הסיור�אמר�קצין�הביטחון:�"אם�אני�רוצה�להשוות
את�בתי�החולים�של�חברת�קייזר�פרמננט�לבית�החולים
�בתי�החולים�שלנו�עולים�בדרגות�רבות�מבחינת שלכם,
הבנייה,�הרווחה�והעושר,�אך�למרות�שאתם�בית�חולים�קטן
ודל�במשאבים�אתם�יודעים�לנצל�כל�פינה�בכל�מקום�בצורה
הטובה�ביותר�כדי�לתת�מענה�למצבים�בלתי�שגרתיים".

ד"ר�שרף�בשיחה�עם�קצין�הבטחון

ביקור�קצין�הביטחון�של�חברת�קייזר�פרמננט�מארה"בביקור�קצין�הביטחון�של�חברת�קייזר�פרמננט�מארה"ב

ביום�שלישי�ה-��17/10/2006המרכז�הרפואי�"ברזילי"�אירח
משלחת�לחקר�הטרור�שהוזמנה�על�ידו.

בין�באי�המשלחת�השתתפו�בכירים�מארה"ב�והקריביים,
העוסקים�במקום�מגוריהם�בביטחון�בשעת�חירום�והיערכות

רפואית�במצבי�חירום.

המשלחת�שמעה�סקירה�רחבה�מד"ר�שמעון�שרף,�מנהל
המרכז�הרפואי,�על�היערכות�המרכז�במצבי�חירום�וערכה

סיור�בשטח�ביה"ח.

משלחת�זו�היא�משלחת�נוספת��שהגיעה�לאשקלון�בעקבות
�אשר�הגיעה התפעלותם�של�חברי�המשלחת�הראשונה,

בשנה�שעברה.

האורחים�הדגישו�את�התפעלותם�והעובדה,�כי�יש�ללמוד
�חירום. �במצבי �היערכותו �על �ברזילי �הרפואי מהמרכז

הם�הוסיפו�ואמרו,�שיש�בכוונתם�ליישם�את�אשר�למדו
בארצנו�והביעו�את�רצונם�להמשך�שיתוף�פעולה�פורה.

ביקור�משלחת�לחקר�הטרור
במרכז��הרפואי�ברזילי
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המלחמה�בצפון�הסתיימה,�לפחות�לעת�עתה,�והחשש�הוא
שהמלחמה�הבאה�תהיה�בדרום�הארץ�וגזרת�עזה�תבער.
המרכז�הרפואי�ברזילי�יידרש�להתמודד�לבדו�מול�מתקפת
קסאמים,�קטיושות�או�נשק�אחר�לטווח�רחוק�שעלול�לפגוע
�עד�כה�נפגעה�בעיקר�העיר באוכלוסייה�ובבית�החולים.
השכנה�שדרות�ונפגעים�רבים,��בגוף�ובנפש,�טופלו�ומטופלים
בבית�החולים.�העיר�אשקלון�נחשפה�אף�היא�למספר�פגיעות
�רבים. �לנפגעים �גרמה �לא �שבמזל �הקסאם �טילי של

�לקחים �מספר �הפיקו �החולים �ובתי �הבריאות משרד
מהמלחמה�בלבנון�ומהפגיעות�במבני�בתי�החולים.�הנהלת
המכרז�הרפואי�ברזילי�רואה�את�בית�החולים�מטרה�מועדפת
�נקטה�בצעדים�הבאים: �הטרור�ולכן �ארגוני לפיגוע�ע"י

כל�חלונות�מחלקות�האשפוז�מוגנו�ע"י�יריעות�פלסטיק1
מיוחדות�שמטרתן�מניעת�פיזור�שברי�זכוכיות�ופגיעה
�יריעות �ע"י �החלונות �מיגון �ובמבקרים. במאושפזים
הפלסטיק�הוכיח�את�עצמו�במספר�בתי�חולים�בצפון
�המלחמה. �כדי �תוך �החלונות �את �שמיגנו הארץ

מיגון�צוברי�החמצן�למניעת�נזק�מהטילים.2

רענון�נוהלי�ארגון�בית�החולים�באירוע�רב�נפגעים�ואירוע3
�סבבים �בשלושה �המרכז �עובדי �לכלל טוקסיקולוגי
�אוקטובר-דצמבר. �החודשים �במהלך שיתקיימו

תרגיל�אירוע�רב�נפגעים�וטוקסיקולוגי�שיתקיים�במהלך4
חודש�דצמבר.

מיפוי�המקלטים�הקיימים�והעברת�התוכניות�לאגף�לשעת��5
חירום�במשרד�הבריאות�להפיכת�שטחים�אלה�למחלקות
אשפוז�ויחידות�תמיכה�להמשך�פעילות�בית�החולים

בעת�מלחמה�שלא�תבוא.

רענון�נוהלי�פינוי�מחלקה�ותכנון�תרגיל�פינוי�מחלקה��6
�חירום. �לשעת �האגף �בשיתוף �האשפוז בבנין

תיאום�עבודת�צוות�בריאות�הנפש�מול�הביטוח�הלאומי�7
להקלה�על�נפגעי�החרדה�כתוצאה�מנפילות�טילי�הקסאם.

המרכז�הרפואי�ברזילי�ממתין�עדיין�לאישור�התחלת�בניית
המחלקה�לרפואה�דחופה�החדשה�שתהיה�מוגנת�גם�מפני
מתקפה�כימית.�תרומה�בסך�של��10מיליון�דולר�עומדת�עדיין
על�קנה�אך�משרד�האוצר�אינו�מאפשר�תחילת�הבנייה�ללא
תרומה�מקבילה�(matching).�יש�לציין�כי�התוכניות�למחלקה
לרפואה�דחופה�חדשה�מוכנה�עד�תום�ליציאה�למכרז�וכך

�ומחלקת �החדש �האשפוז �בנין �כל גם
הילדים�החדשה.�אין�ספק�כי�החובה

המידית�היא�לבנות�מחלקה�לרפואה
דחופה�שתתן�מענה�הולם�בשגרה

ובמלחמה.

�ברזילי �הרפואי הנהלת�המרכז
�כדי �שביכולתה �כל �את עושה
לקדם�את�מוכנות�בית�החולים

לקראת�מלחמה�אפשרית�בדרום
ולספק�שירותי�רפואה�בצורה�טובה

�שעלולים �קשים �במתארים גם
להיווצר.

ד"ר�חי�אמיל,�סגן�מנהל�המרכז

המרכז�הרפואי�ברזילי�אחרי
המלחמה�בצפון

תרגיל�פינוי�מחלקהתרגיל�פינוי�מחלקה

בעקבות�חשיפת�בתי�החולים�בצפון�הארץ�למתקפת�טילי
הקטיושה�ופגיעה�במספר�מחלקות�אשפוז,�החליטו�פיקוד
העורף�והאגף�לשעת�חירום�של�משרד�הבריאות�לקיים
תרגילי�פינוי�מחלקות�אשפוז�בכל�בתי�החולים�בארץ.�המרכז
הרפואי�ברזילי�הוא�הראשון�מבין�בתי�החולים�בארץ�שמקיים
.21/11/2006� �בתאריך �נערך �התרגיל �התרגיל. את
המרכז�הרפואי�ברזילי�תרגל�בהצלחה�לפני�כשנה�ומחצית
פינוי�מחלקה�בקומת�הקרקע�במסגרת�תרגיל�רחב�היקף
וראשון�מסוגו�שהתקיים�אי�פעם�בבתי�החולים.�התרגיל
כלל�אירוע�רב�נפגעים�קשה,�פיגוע�במחלקת�אשפוז�וכניסת
אמבולנס�ממולכד�לבית�החולים.�המחלקה�שנבחרה�לתרגיל

הייתה�בקומת�הקרקע.
�

במסגרת�ההכנות�לתרגיל�התקיימה�ב-��13/11/2006הדרכה
לצוותי�בית�החולים�ע"י�נציגי�פיקוד�העורף.

התרגיל�הנוכחי�דימה�פגיעת�טיל�קסאם�במחלקה�בקומה
�ופלוגה �החולים �בית �צוותי �האשפוז. �בבניין העליונה

�העליונה �בקומה �מהמחלקה �חולים צבאית�תרגלו�פינוי
לקומות�התחתונות�של�בנין�האשפוז.�בסיום�התרגיל��התקיים
סיכום�עם�הבקרים.�הבקרים�סיכמו�את�התרגיל�כמוצלח

ביותר.

הצוות�בתרגול�הפינוי



�מבנה�המכבסה�הפנימית�של�המרכז במהלך�שנת�2006,
הרפואי�שינה�את�פניו�"תרתי�משמע"�וזאת�במטרה�לכבס
כמויות�גדולות�יותר�של�טכסטיל�באופן�עצמאי�(ללא�תוספת
כוח�אדם)�ולעמוד�בתקנים�מחמירים�של�משרד�הבריאות

בנוגע�לזיהומים�ובטיחות�העובדים.

מבנה�המכבסה�ממוקם�בצד�המזרחי�של�המרכז�בצמוד
ל"כביש�השירות"�מול�האפסנאות�הכללית.�מאז�הקמת�בית
החולים�ועד�לפני�כשלוש�שנים�שימש�המקום�מספר�מחלקות
כמחסן�במקביל�לעבודה�השוטפת�של�מחסן�לבנים�שעיקרה
הייתה�מיון�והפרדת�טכסטיל�לפני�העברה�לכיבוס�אצל
�מכונות �בעזרת �מינימאלי �וייבוש �כיבוס �ובנוסף הקבלן

"ביתיות".

�כ�-��6שנים�הוכנסו�למקום�מכונת�כביסה �לפני כאמור,
(�5ק"ג)�ומייבש�ביתיים�במטרה�לכבס�במקום�וילונות�"משרד"
�יבש). בלבד�(וילונות�אלה�אצל�הקבלן�מחויבים�בניקוי

�כביסה �מכונת �במקום �לשימוש �הוכנסו 2003� בפברואר
תעשייתית�(�25ק"ג)�ומייבש�(�32ק"ג)�במטרה�לכבס�את
כלל�השמיכות�ובכך�לחסוך�תשלום�למכבסה�חיצונית��כאשר
כוח�האדם�לא�גדל�ויחד�עם�זאת�כבר�אז�התחלנו�בתכנית
עתידית�למקם�במקום�מכונות�נוספות�וצורך�התייעלות

וחסכון.

בחודש�אוגוסט��2006הושלם�מהלך�שבו�נמצאות�במקום�2
מכונות�כביסה�תעשייתיות�(סה"כ��50ק"ג)�ו-�2מייבשים
(סה"כ��64ק"ג)�בנוסף�על�המכונות�הביתיות.�בכך�מחסן
�וללא�עזרה�חיצונית לבנים�מסוגל�לכבס�באופן�עצמאי

כ-�18טון�טכסטיל�ללא�תוספת�כוח�אדם.

הגברת�כמות�הטכסטיל�המכובס�באופן�עצמאי�חייבה�אותנו
בשינוי�מבנה�המכבסה�הפנימית�כאשר�עלינו�לעמוד�בתנאים
סניטאריים�-�הפרדה�מוחלטת�בין�אזור�מזוהם�לנקי,�כולל

מסלולי�שינוע.

כמו�כן�שיפור�תנאי�העבודה�במקום�מבחינה�בטיחותית
וסביבת�עבודה�נוחה�לעובד.

החל�מחודש�פברואר�2003,�מחסן�לבנים�מכבס�באופן�עצמאי
את�כלל�השמיכות�במרכז.�מהתקופה�הנ"ל�ועד�סוף�10/06,

נחסך�תשלום�בסך�של�מליון�שקל.

החל�מהחודשים�הקרובים�מתוכנן�לגדול�נפח�הכיבוס�העצמי
עד��18טון�טקסטיל�חודשי�לפחות.�בנוסף�לאחד�עשרה�טון
שמיכות�שמכובסות�כיום�יכובסו�עוד�כשבע�טון�טכסטיל
(מגבות�וחיתולים)�ובכך�יחסך�תשלום�בסך�של�₪�38,000

לחודש.
�לשנה. ₪� �ל-450,000 �להגיע �עשוי �שנתי �חיסכון סה"כ

בהזדמנות�זו�ברצוני�להודות:
למר�ניקי�נוימן,�מנהל�תחבורה�ומנהל�מחסן�לבנים�לשעבר
על�היוזמה�המבורכת�והשקעת�משאבים�רבים�להצלחת
הפרויקט,�לצוות�סיעוד�על�שיתוף�הפעולה�להשגת�מטרה
הזו,�למח'�הטכנית�על�שדרוג�קווי�החשמל,�הגז�ועבודות
�החשובה �תרומתם �על �לבנים �מחסן �לצוות בנייה,
�ולהנהלה �המבורך �המהלך �להשלמת �להירתם ונכונותם

אדמיניסטרטיבית�שתמכו�לכל�אורך�הדרך.

הנכם�מוזמנים�לבקר�במבנה�החדש�ולהתרשם�במו�עינכם
מ"מכבסה�לדוגמא",�כפי�שציין�יועץ�בכיר�של�אחת�מהחברות

המובילות�בארץ�בתחום�זה.

צוות�מחסן�לבנים
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אישה�שעמדה�בחוף�הים�באשדוד�נפגעה�קשות�מגל�ים�חזק
שהתנפץ�על�בטנה�וגרם�לה�קרעים�באברים�פנימיים.�האירוע

היה�בשבת�19/08/2006.

אישה�בת��45עמדה�בחוף�הים�כאשר�המים�מגיעים�עד
לרגליה.�לפתע�שטף�אותה�גל�חזק�אשר�התנפץ�ופגע�בבטנה.
בעקבות�הפגיעה�החלה�האישה�להרגיש�כאבי�בטן�עזים�והיא
קראה�לעזרה.�תוך�דקות�ספורות�איבדה�האישה�את�הכרתה
והיא�הובהלה�באמבולנס�למחלקה�לרפואה�דחופה�במרכז

הרפואי�ברזילי.

בקבלתה�במלר"ד�היא�הייתה�במצב�קשה�ביותר�ובדיקות
אבחוניות�מהירות�העלו�כי�מדובר�בפגיעה�באבריה�הפנימיים.
צוות�הרופאים�הגינקולוגיים�אשר�ביצע�את�הניתוח�היה
מופתע�מעוצמת�הנזק.�הרופאים�תיקנו�את�הקרעים�באברים
שניזוקו.�החולה�התאוששה�במהירות�והועברה�לאחר�מכן
למחלקת�נשים�להמשך�השגחה�וטיפול.�היא�שוחררה�לביתה

במצב�טוב�אחרי��6ימי�אשפוז.

מפגש�סוער�עם�גל�ים�שגורם�לפגיעה�באברים�פנימיים�הנו
אירוע�נדיר�ביותר.�בספרות�הרפואית�ניתן�למצוא�תיאורי
מקרים�בודדים�בהם�זרם�מים�חזק�גרם�לפגיעה�באברים

הפנימיים�של�האישה.
יש�לציין�כי�הפינוי�של�האישה�היה�מהיר�והטיפול�המיומן
�צוות�הרופאים�בבי"ח�בראשות�הצוות אותו�קיבלה�ע"י

הגינקולוגי�הצילו�את�חייה.

פגישה�קשה�עם�גל�....
הסתיימה�בקרעים�באברים

מחסן�לבנים�–�מכבסה�פנימית
אתי�טמיר,�מנהלת�המחסן
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החל�מאפריל��1995קרנות�הפנסיה�הוותיקות�נסגרו�וכל
העובדים�שנקלטו�לעבודה�החל�מתאריך�זה�בוטחו�בקרנות

הפנסיה�החדשות.

בישראל�פועלות��41קרנות�פנסיה.�כל�עובד�רשאי�לבחור
בכל�קרן�שהוא�רוצה�ומדיניות�האוצר�היא�לאפשר�מעבר
�המטרה�- �בדומה�לקופות�הגמל. �הקרנות�בכל�עת, בין
להגביר�את�תחרות�בשוק�הפנסיה�באופן�שיתרום�לאיכות
�העמיתים. �לרווחת �הפנסיה �זכויות �של הניהול

קרנות�הפנסיה�מאפשרות�לעמית�לבחור�את�מסלולי�הביטוח
המתאים�לו:�ביטוח�לגיל�פרישה,�ביטוח�אובדן�כושר�עבודה

וביטוח�שאירים.

לדוגמא:�לעמית/ה�רווק/ה�גרוש/ה,�אלמן/ה�אין�טעם�לקנות
ביטוח�לשאירים�אם�אין�לו/ה�ילדים�מתחת�לגיל��21שנים.

עובד�המבוטח�בפנסיה��צוברת�לאורך�שנות�עבודתו�עשוי
להגיע�לצבירה�מעל�ל-�70%גמלה�(מצב�שלא�קיים�בפנסיה

תקציבית).

עובד�שהוא�חולה�ונעדר�מהעבודה�מעל��60יום,�יופנה�לקרן
המבטחת�ויגיש�באמצעותם�תביעה�בגין�אובדן�כושר�עבודה

לתקופת�האי�כושר�הזמנית.
היתרון�שהעובד�לא�מבזבז�את�ימי�המחלה�שעומדים�לרשותו.
מאידך,�נכון�להיום,�במידה�ויגיע�לגיל�פרישה�אינו�זכאי

לקבל�פדיון�עבור�ימי�מחלה�שלא�נוצלו.

הקרנות�גובות�דמי�ניהול�וקיימת�תחרות�בין�קרנות�על�גובה
דמי�הניהול�שנגבים�מעובדי�המדינה.�לכן��רצוי�לבדוק�מפעם
�לכם. �מוענקים �הטבות �איזה �הקרנות �מול לפעם
כדי�לעבור�בין�הקרנות�רצוי�לשבת�מול�נציג�הקרן�לשם
קבלת�יעוץ�אישי�לגבי�המסלול�המתאים�לך.�הקרן�אחראית

לפרוצדורת�ההעברה�מול�מקום�העבודה.

הבהרה:�המידע�הינו��בסיסי�ביותר�ולמעוניינים�להתעמק
בנושא�מומלץ�להיכנס�לאתר�של�משרד�האוצר�גמל�-�נט.

הביטוח�הנו�למקרה�של�מוות�(כעובד�או�כגמלאי)�וכן
למקרה�נכות�רפואית�צמיתה�בשיעור�של��100%לעובדים

פעילים�שגילם�נמוך�מ-��60שנה.
סכום�הביטוח�לגמלאים�בגין�מוות�הנו�כשליש�מהסכום
�המדינה. �בשירות �עובד �של �פטירה �בגין המשולם
�לעבודה. �הקבלה �בעת �הינה �לביטוח ההצטרפות
עובד�שלא�הצטרף�בעת�כניסתו�יוכל�להצטרף�גם�לאחר
�12חודשים�מיום�תחילת�העבודה�או�עד��36חודשים�מיום
תחילת�העבודה,�בתנאי�שישלם�את�מלוא�הפרמיה�בגין
כל�השנים�שלא�היה�מבוטח�ויחתום�על�הצהרת�בריאות.
עובדים�המבוטחים�בקרן�לבטוח�הדדי,�מומלץ�לעדכן�את
�המשפחתי. �במצב �לשינויים �בהתאם �הנהנים הצהרת

קרנות�פנסיה�–�המצב�היום בטוח�הדדי
רימונה�אלבז�,�מרכזת�רווחה

חוג�טאי–צ'יחוג�טאי–צ'י
במרכזנו�פועל�מזה�מס'�חודשים�חוג�טאי-צ'י.�זוהי�דרך
�פי �על �ונפשי �רגשי �פיזי, �איזון �לבריאות, �ויעילה מהנה
הפלוסופיה�הסינית.�הסינים�טוענים�שזוהי�הדרך�הטובה
להחזרת�הנעורים.�המשתתפים�בחוג�בהדרכתה�של�ברגיטה,
�נהנים�וממליצים�להצטרף. �מתמידים, מורה�לטאי-צ'י,

מידע�לעובד

�יזם �העובדים �וועד �תשס"ז �הלימודים �שנת לקראת
רכישת�תיקים�לבית�הספר�ובתוכם�ציוד�לימודי�מכובד
וחלוקתם�לעובדים�נזקקים�שהומלצו�ע"י�עובדת�הרווחה.
כמו�כן�הוענקו�הלוואות�מיוחדות�לקראת�פתיחת�שנת
הלימודים�על�מנת�לסייע�ברכישת�ציוד�וספרי�לימוד�לילדים.
להזכירכם,�וועד�העובדים�ממשיך�במתן�סיוע�לעובדים�בכל
הקשור�למוצרים�שונים�אשר�נתרמים�ע"י�העובדים�(תודה
לתורמים).�עובד�המעוניין�לתרום�מוצר�כל�שהוא,��או�עובד
.8050� �במירס- �אריה � �לפנות �מוזמן �להיעזר שמבקש

פעילויות�תרבות:
"� 2000� �"ימית �ב �כיף �ימי �נערכו �הקיץ �חודשי במהלך
�לצפון. �מאורגן �טיול �יצא �החנוכה �בחג וב"שפיים".
בחודש�דצמבר�יתקיימו�ימי�עיון�לחברי�העמותה�במלון
"הילטון�מלכת�שבא".�בחג�החנוכה�מופע�הפסטיגל�מסובסד

על�ידי�הוועד.
�במימון�הספורטיאדה הוועד�השתתף�עם�הנהלת�בי"ח,
למקומות�עבודה�בטבריה.�השתתפו�קבוצת�כדורסל�וקבוצת

שח-מט.
וועד�העובדים�מבקש�להודות�לוועד�הארצי�על�פעילותו
המבורכת�לעידוד�העובדים�בצפון�הארץ�ובדרומה�בשל
�מנמ"ש �לסקטור �מכובד �שי �והענקת �הביטחוני, המצב

וכוחות�עזר.

וועד�העובדים�ממשיך�לטפל�בבעיות�פרטניות�של�העובדים,
עובדים�הזקוקים�לסיוע�אישי�או�מקצועי�מוזמנים�לפנות

לחברי�הוועד.

סקירה�על�פעילות�וועד
מנמ"ש�פרא�רפואיים

סקירה�על�פעילות�וועד
מנמ"ש�פרא�רפואיים
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במחלקת�נשים�ויולדות�במרכז�רפואי�ברזילי,�אשקלון�החל
�האגן �רצפת �בבעיות �לטיפול �חדש �שירות לפעול

(אורוגינקולוגיה).

�השעות �בין �חמישי �בימי �פועלת �האגן �רצפת מרפאת
�את�המרפאה�מרכזת�ד"ר �12:00-15:00במחלקת�נשים.
�בנושא. �השתלמות �עברה �אשר �ויקטוריה קפוסטיאן

נשים�המוזמנות�לפנות�למרפאת�רצפת�האגן�הן:

נשים�הסובלות�מתפקוד�לקוי�של�דרכי�השתן�התחתונות1.
כמו�גירוי�בדרכי�השתן,�קשיים�בהתרוקנות�ודליפת�שתן.

נשים�הסובלות�מרפיון�רצפת�האגן.2.

תפקוד�לקוי�של�דרכי�השתן
�אחוז �נקיטת�שתן�היא�תופעה�שכיחה�בקרב�הנשים. אי
�הנשים. �גיל �עם �ועולה 10%-40%� �בין �נע השכיחות

רפיון�רצפת�האגן
צניחת�דפנות�ריצפת�האגן�הינה�תופעה�השכיחה�בקרב�נשים
מעל�גיל��40ואף�קודם�לכן.�השכיחות�של�מצב�זה�מגיעה�עד
ל-��50%והיא�עולה�עם�הגיל�ומספר�הלידות.�צניחת�דפנות

האגן�מאובחנת�ומדורגת�בהתאם�לדרגת�הצניחה.
מגוון�הטיפולים�הקיימים�בתחום�רצפת�האגן�הינו�רחב�וכולל
�טיפולים �התנהגותיים, �טיפולים �פיזיותרפיה, �היתר בין

תרופתיים�וטיפולים�ניתוחיים.
המרפאה�שלנו�מציעה�אבחון,�מעקב�וטיפול�בבעיות�השונות

הקשורות�להפרעות�בתפקוד�ריצפת�האגן.

מרפאת�רצפת�האגן

החטיבה�למיילדות�וגינקולוגיה�במרכז�הרפואי�ברזילי�ממשיכה
במסורת�של�קשר�עם�הקהילה�וקיימה�ב-��09/06/2006כנס�נוסף
לנשים�הרות.�הכנס�התמקד�הפעם�בבטיחות�היולדת�והיילוד,
שיתוף�בן�הזוג�בקבלת�החלטות�וחשיבה�חיובית�ללידה�קלה.

�מנהל�החטיבה�למיילדות�וגינקולוגיה�במרכז �ענתבי, פרופ'
הרפואי�ברזילי�הציג�את�מדיניות�הלידה�בבי"ח�ואת�ה-�"אני

מאמין"�של�צוות�המחלקה.

כנס�נשים�הרות�התמקד�הפעם�בנושאים�הבאים:
בטיחות�היולדת�והיילוד

הצוות�מייחס�חשיבות�עילאית�לבטיחות�היולדת�והעובר.�תפיסה
זו�כוללת�התנהלות�של�כל�שדרות�המחלקה�בכיוון�של�בטיחות.
�כוללת�צוות�רופאים�מיומן�אשר�עבר�הכשרה התנהלות�זו
מתאימה,�ואף�ממשיך�ועובר�השתלמויות�תדירות�בניהול�בטוח
של�לידה.�כמו�כן,�המיילדות�ואחיות�במחלקת�יולדות�מקבלות
עדכונים�שוטפים�בנושא�הטיפול�ביולדת.�בחדרי�הלידה�ובמחלקת
יולדות�מיושמים�נוהלי�בטיחות�קפדניים�הן�ע"י�הצוות�הסיעודי
והן�ע"י�הצוות�הרפואי.�אווירת�הבטיחות�כוללת�ניתוח�הפעילות
היום�יומית�והסקת�מסקנות�רציפה�במטרה�לשפר�את�הבטיחות

של�היולדת�והיילוד.

שיתוף�בן�הזוג�בתהליך�קבלת�החלטות

שיתוף�בני�הזוג�בהחלטות�וגמישות�ביחס�לרצון�האישה�הם
מאפיינים�נוספים�של�גישת�המחלקה�ליולדת.�בשנים�האחרונות
אנו�עדים�לשינויים�דרמטיים�בעולם�הפצת�המידע�הרפואי
�בקיא �היולדות �ציבור �האינטרנט. �רשת �באמצעות לציבור
בנושאים�הרפואיים�הקשורים�בלידה�ולעיתים�רבות�הוא�דעתן
�הצוות�הרפואי�והסיעודי בנושא�ציפיותיו�מהצוות�המטפל.
בחדרי�הלידה�מקבל�את�השינויים�הללו�ברצון�ומתאים�את
עצמו�אליהם.�כך�אנו�קשובים�לרצון�היולדת�ובן�זוגה�לגבי�תהליך
הלידה,�ואנו�מעדכנים�אותם�בפרטים�החשובים�הקשורים�ללידה.
�המלא �ושיתופם �הזוג �בני �עם �מידע �שיתוף �כולל �זה עדכון

בקבלת�ההחלטות.

חשיבה�חיובית�בדרך�ללידה�קלה

נושאים�חשובים�נוספים�אשר�עלו�בכנס�כללו�את�הרצאתה�של
גב'�אתי�נגר,�סגנית�אחות�אחראית�חדרי�לידה,�בנושא�החשיבה
החיובית�בלידה.�הכוונה�היא�ללידה�בדרך�טבעית,�ללא�שימוש
במשככי�כאבים�קונבנציונאליים,�כמו�שימוש�במים,�שמנים
ארומאטיים�בשילוב�טיפולים�אלטרנטיביים�כמו�דמיון�מודרך,
תנועתיות�ושימוש�באביזרים�כמו�כדור�פיזיולוגי,�ומוסיקה�על
�פי�בחירת�בני�הזוג�תוך�יצירת�אווירה�ניחוחה,�רגועה,�זורמת

ומאפשרת�(שנטי).

נושאים�נוספים

ד"ר�זוהב,�מנהל�היחידה�לאולטרהסאונד,�הציג�תמונות�מרהיבות
של�אולטרה�סאונד�תלת�מימדי�של�העובר,�וד"ר�לוריאן�ערך

לנשים�סיור�וירטואלי�בחדרי�הלידה.
הנשים�ההרות�קיבלו�מידע�אודות�החידושים�האחרונים�בחדרי
הלידה�הכוללים�מיטות�לידה�חדישות�ביותר�המאפשרות�לידה
�המשכית. �אזורית �הרדמה �מתן �ומערכת �שונות בתנוחות

ד"ר�אלבו,�מנהל�היחידה�להרדמה�מילדותית,�גב'�פרידה�הירשל,
אחראית�חדר�לידה�וגב'�יהודית�הדר,�אחות�אחראית�מחלקת

יולדות,�ענו�על�שאלות�הקהל.

כנס�נשים�הרות
פרופ'�אייל��ענתבי,�מנהל�מחלקת�נשים�ויולדות

כמה�מילות�פרידה�לזכרה�של

ד"ר�אילנה�פילין

איך�אפשר�להעלות�על�הכתב�מסכת�חייו
�את �להביע �ניתן �כיצד �אדם? של
המחשבות�והרגשות�העולים�לעת�פרידה
מחברה,�לאחר�שנים�רבות�של�עבודה
�התרוממות�רוח�לצד משותפת�ברגעי

עתות�של�משבר,�שמחה,�וצער?
ד"ר�אילנה�החלה�את�התמחותה�ברפואת�ילדים�במרכזנו�בשנת
1991.�וכחלק�מהתמחותה�עבדה�אילנה�גם�בפגיה�ואחר�כך�עבדה

כתורנית�חוץ�בפגיה�עד�שנת�2006.

קשה�לכתוב�על�אילנה�בלשון�עבר,�כאשר�דמותה�ניצבת�מול
עיננו�וצחוקה�המתגלגל�נשמע�ברקע.

�ומסורה. �אחראית �עליון, �בחסד �רופאה �הייתה אילנה
תמיד�הגיעה�לכל�קריאה�ועשתה�עבודתה�נאמנה.�הייתה�אהובה
על�הצוות�שנהנה�לעבוד�איתה�ברגעים�קשים�והיו�הרבה�כאלה

בתורנויות�שלה.
זה�כבר�הפך�לבדיחה�שאם�אילנה�תורנית,�היא�כבר�תמלא�את

הפגייה.
בשנה�האחרונה�לווינו�אותך�בדאגה�ובצער�בהתמודדויות�הקשות
שניצבו�בדרכך.�וכמה�מצער�ומתסכל�כך�ממך�להיפרד.�את�תמיד

תישארי�בלבנו�ובזיכרוננו.
צוות�הפגייה



המרכז�הרפאי�ברזילי�ממשיך�במסורת�השנתית�של�הענקת
פרס�לסטאז'ר�המצטיין.�השנה�זכו�שני�סטאז'רים:�ד"ר�דינה
מוסטובוי,�עולה�חדשה�מאוקראינה,�וד"ר�ניר�ישי,�בוגר�בית
הספר�לרפואה�באוניברסיטת�תל-אביב.�הפרסים�הוענקו

בטכס�שהתקיים�ב-�6/7/2006.

המרכז�הרפואי�ברזילי�קולט�כל�שנה�סטאז'רים�לרפואה.
רופאים�בתחילת�דרכם�המתנסים,�לאחר�שש�שנות�לימודים

�לרפואה �בפקולטות מפרכים
באוניברסיטאות�השונות,�בשנת
סטאז'�המשלבת�עבודה�מעשית
�הידע �העמקת �תוך במחלקות
�רפואי �ניסיון �וצבירת הרפואי
רים ' �מהסטאז �חלק . מעשי
�הספר שנקלטים�הוא�בוגר�בתי
לרפואה�בארץ�וחלקם�האחר�בוגר
�אחת �ספר�לרפואה�בחו"ל. בתי
לשנה�מעניק�בית�החולים�פרס
לסטאז'רים�אשר�גילו�במהלך�שנת
הסטאז'�הצטיינות�יתרה�בעבודה
�ויחסי �הצוות �עבודת המעשית,

אנוש.

השנה�נערך�טכס�הענקת�פרס�הסטאז'ר�המצטיין�ב-�6/7/2006
במעמד�מנהל�המרכז,�ד"ר�שמעון�שרף,�סגן�מנהל�המרכז,�ד"ר
אמיל�חי,�מנהל�המחלקה�לכירורגיה�כללית�וכלי�דם,�ד"ר
�רנטגן �סגנית�מנהל�מכון �ד"ר�לינוב�לינובה, בוריס�יופה,
ואחראית�על�הסטאז'רים�בבית�החולים,�וגב'�שרית�אלהרר,
מזכירת�היחידה�לטיפול�נמרץ�ילדים�ואחראית�על�הסטאז'רים.

הסטאז'רים�המצטיינים
של�המרכז�הרפואי�ברזילי

שבוע�המודעות�לתרומת�איברים�במרכז
הרפואי�"ברזילי"�נחל�הצלחה�גדולה�-
�חותמים. 124� �הראשונה בפעם
במהלך�השבוע�הוצבו�דוכני�החתמה�על
כרטיסי�תורם�"אדי"�ברחבי�בית�החולים
וחולק�חומר�הסבר�על�תרומת�אברים
�אברים �להשתלת �הממתינים ותור
�התקיים �המודעות �שבוע בישראל.
�הלאומי �המרכז �וסיוע בהנחיית

להשתלות.
במרכז�הרפואי�ברזילי�פועלים�ללא�לאות
�תורם �כרטיסי �על �חתימה לעידוד
�במהלך�שנת�2005 ולתרומת�אברים.
�תרומות 2� �החולים �בבית התקבלו
אברים,��4תרומות�רקמות�ו-�5תרומות
של�קרניות.�מספרים�אלה�הם�מספרים

�של �לצרכים �עונים �ואינם קטנים
האוכלוסייה.

המרכז�הרפואי�ברזילי,�באמצעות�אחות
מתאמת�השתלות,�קיים�במהלך�שנת
�2005סדרת�פעילויות�שמטרתן�עידוד
�"אדי". �כרטיסי �על �וחתימה תרומות
הפעילויות�כללו�הרצאות�בבתי�הספר,
�הרצאות �במתנ"סים, �בריאות ימי
�החתמה �דוכני �צבאיים, בבסיסים
באירועים�ציבוריים�ופעילות�הסברתית
�לסיעוד. �הספר �ובבית �החולים בבית
פעילויות�אלו�נמשכות�גם�במהלך�שנת
�2006ואנו�תקווה�שנוכל�לסכם�את�שנת
�יותר �טובות �תוצאות �עם 2006

משנת�2005.
�מודה �ברזילי �הרפואי �המרכז הנהלת
מקרב�לב�למתנדבי�עמותת�יע"ל�אשר
�שבוע �את �להרים �עצמם �על לקחו
המודעות�לתרומת�אברים,�עמדו�שעות
רבות�ליד�הדוכנים�והסבירו�למבקרים

על�תרומת�אברים.

לפרטים�נוספים�ניתן�להתקשר�לגב'
�טל' �גילת�מתאמת�השתלות, שרלין

.08–6745800

למידע�נוסף�על�תרומת�אברים�ולחתימה
על�כרטיס�תורם

http://www.health.gov.il/tran
splant/index.htm
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תרומת�איברים
מצילה�חיים

תרומת�איברים
מצילה�חיים

ד"ר�שרף�העניק�את�הפרסים�לשני�סטאז'רים�מצטיינים:�ד"ר
ניר�ישי�בוגר�בית�הספר�לרפואה�באוניברסיטת�תל-אביב,
�וד"ר�דינה עתודאי�אשר�התחיל�כבר�את�שירותו�הצבאי,
מוסטובוי�שעלתה�לבדה�לארץ�לפני�שנה�ושמונה�חודשים
�הפעם�הראשונה�שמוענק�פרס�הסטאז'ר �זו מאוקראינה.

המצטיין�לבוגר�בית�ספר�לרפואה�בחו"ל.

בנאום�מרגש�שטחה�ד"ר�דינה�מוסטובוי�את�סיפורה�כעולה
חדשה�והקשיים�שעברה�לבדה
ללא�הוריה.�היא�הודתה�לצוות
�ובמיוחד �החולים �בית רופאי
�מנהל �משעל, �ולד"ר לשרית
המחלקה�הפנימית�ב',�על�העזרה
�מכל �קיבלה �שהיא הרבה
�השפה �לימוד �כולל הבחינות
�בית �את �ותיארה העברית,
�בו �ממש �של �כבית החולים
�ד"ר �ושמחה. �תמיכה מצאה
�שקיבלה �הצהירה מוסטובוי
הצעות�רבות�להתמחות�בבתי
החולים�במרכז�הארץ�אך�היא
�הרפואי �המרכז �את העדיפה
ברזילי�להמשך�התמחותה.

ד"ר�שרף�סקר�בפני�הסטאז'רים�את�הדילמות�של�מערכת
הבריאות,�מצב�הרפואה�והרופאים�בארץ,�המחסור�ברופאים
ולאן�פניה�של�מערכת�הבריאות,�הרי�הם�יהיו�הרופאים�שיובילו

את�המערכת�בעתיד.

הסטאז'רים�ביקשו�להודות�לד"ר�לינובה�ולשרית�שליוו�אותם
מיומם�הראשון�במרכז�ועל�הטיפול�המסור,�היחס�המקצועי

והחם�לו�זכו�בכל�עת.

מתנדבת�י.ע.ל��בדוכן�התרמה

טכס�הסטאג'ר�המצטיין
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פרופ'�גבריאל�שרייבר
מנהל�מחלקה�פסיכיאטרית

יליד�1953,�תל�אביב,�נשוי�ואב�לבן
ולבת.

בעל�תואר�ראשון�(.B.Sc)�בביולוגיה,
אוניברסיטת�תל�אביב,�1976;��תואר
�שני�בביוכימיה�(.M.Sc),�אוניברסיטת
(M.D.)תל�אביב,�1977;�תואר�ברפואה�
,�אוניברסיטת�תל�אביב,�1984;�תואר
שלישי�בנוירו-ביוכימיה�(.Ph.D),�אוניברסיטת�תל�אביב,
1986.��התמחה�בפסיכיאטריה�במרכז�לבריאות�הנפש�ב"ש,
�ביולוגי �למחקר �המעבדה �להקמת �שותף �היה שם
ללימודי � �רוטשילד �בפרס זכה � בפסיכיאטריה.
פוסט-דוקטוראט�ושהה�בשנים���1988-1989במעבדה�למחקר
פסיכופרמקולוגי�במכוני�הבריאות�הלאומיים�של�ארצות
הברית�(NIH)�בבתסדה,�שליד�וושינגטון.��למד�בבית�הספר

לפסיכותראפיה�של�אוניברסיטת�בן�גוריון.

שימש�פסיכיאטר�מומחה�במרכז�לבריאות�הנפש�ב"ש�ובמרכז
הרפואי�סורוקה.��שימש�כמנהל�הרפואי�של�ת.ל.מ.-�אגד�של
�9תחנות�לטיפול�נפשי�ברחבי�ישראל�מיסודה�של�התנועה
הקיבוצית.�עוסק�במחקר�והוראה�באוניברסיטת�בן�גוריון.

זכה�בפרס��ע"ש��A.E.Bennetלחוקרים�צעירים�של�האיגוד
האמריקני�לפסיכיאטריה�ביולוגית�במונטראול�ב-1988;
בפרס�ע"ש��Ziskind-Somerfeldלחוקרים�בכירים�של�האיגוד
האמריקני�לפסיכיאטריה�ביולוגית�בניואורלינס�ב-1991,
בפרס�האירופאי�למחקר�בדיכאון�ע"ש��Anna-Monikaבברלין

ב-1991.

�אינפורמציה �הולכת �במעורבות �עוסקים מחקריו
בתר-קולטנית�ובקרתה�במנגנון�הפעולה�של�תרופות�נוגדות
�כמו�גם�בפתופיזיולוגיה�של דיכאון�ומייצבות�מצב�רוח,
מחלות�מצב�הרוח. על�בסיס�מחקריו�הוא�יזם�וניהל�רפואית
את�חברת�Mindsense,�חברת�הזנק�בתחום�הביו�טכנולוגי,
לזיהוי�מרקרים�ביוכימיים�לאיבחון�וניטור�תוצאות�טיפוליות
�לפסיכיאטריה �כפרופסור-חבר �משמש בפסיכיאטריה.
באוניברסיטת�בן�גוריון.�משמש�כיו"ר�ועדת�הקבלה�לבית
הספר�לרפואה�וכחבר�בועדת�המינויים�של�הפקולטה�למדעי
הבריאות.�מנהל�את�המחלקה�לפסיכיאטריה�במרכז�הרפואי

ברזילי�מאז�חודש�יולי�2006.

לאה�מלול
דוברת�המרכז�הרפואי

�לבת �ואם �נשואה �ירושלים, ילידת
ושלושה�בנים,�תושבת�אשקלון�משנת
2000,�בעבר�בעלת�מכון�ללימודי�אנגלית

ופעילה�ציבורית.
אני�שמחה�על�ההזדמנות�שניתנה�לי
להיות�חלק�ממערך�חשוב�כמו�המרכז
המעניק�שירות�לקהילה.�למרכז�רפואי
בדרום�הארץ�קשה�לפרוח�ועל�כן�ברצוני�לקרב�את�הממסד
הבריאותי�והתקשורתי�לבית�שלנו�ועל�ידי�כך�לשפר�את�השירות
שאנו�מעניקים�לתושבי�הקהילה.�ברצוני�להקדיש�את�זמני�להידוק
הקשר�בין�המרכז�הרפואי�לקהילה�ובכוונתי�להפעיל�מערך�דוברות
ויחסי�ציבור�שיהיה�זמין�ומבוסס�על�אמינות.�קשר�זה�יהיה
לטובת�כולנו.�אני�מאמינה�שהצלחת�המרכז�הרפואי�תהיה�גם
בכך�שכל�אחד�מאיתנו,�העובדים,��וכל�תושב�האזור,�יראה�את

עצמו�כשגריר�של�רצון�טוב�של�ברזילי.

�מאלכס. �עכשיו �נפרדים אנו
הפרידה�קשה,�אנו�נאלצים�להיפרד
מאיש�צעיר,�כישרוני,�אהוב,�אשר
רק�לפני�מספר�חודשים�היה�בריא,
�ותכניות. �רעיונות �מלא פעיל,

עמיתים�וחברים�מכירים�את�אלכס
כאיש�ישר�והגון,�תמיד�מלא�מרץ.�בעבודה�היה�רופא�נאמן
למטופלים�וחבר�אמין�לעמיתיו.�בשנים�האחרונות�הוא
ארגן�את�הפעילות�הקלינית�של�המחלקה;�עשה�זאת�ברמה

גבוהה;�היה�כיף�לעבוד�איתו.

איש�מקצוע�מיומן�ובעל�ידע�כללי�מקצועי�רחב,�אלכס
השתתף�במספר�מחקרים�לא�רק�במוסדנו�אלא�גם�ברמה
של�חטיבה�ואף�ברמה�בין-לאומית.�אילו�לא�היה�נלקח
�אני�מאמין�שהיה�מתקדם�בקליניקה�ובמחקר מאיתנו,

לרמות�גבוהות.

איש�רחב-לב,�שהיה�מוכן�להתחלק�עם�אנשים�בכל�דבר
אלכס�התחלק�גם�בידע�שלו.�במשך�שנים�לימד�מספר�רב
של�סטודנטים�לרפואה,�אחיות�ורופאים�צעירים�ותמיד

עשה�את�זה�עם�חום�וחוש�הומור.

תמיד�היה�פתוח�וידידותי,�המון�אנשים�באו�אליו�על�מנת
להתייעץ,�להיעזר�במשהו�או�אפילו�סתם�קצת�לדבר.�לכולם
הוא�השתדל�לעזור�וכן�עזר�לרבים.�המון�אנשים�הכירו
וכיבדו�אותו�בבי"ח�ובעיר�אנשים�שהכירו�אותו,�לא�היו

אדישים�כלפיו.

כחבר�ותיק�שלו,�אני�יכול�להגיד,�איזה�חבר�טוב�היה�אלכס.
תמיד�אפשר�היה�לסמוך�עליו,�לקבל�עצה�או�עזרה.

תהה�נשמתו�צרורה�בצרור�החיים,�וינוח�בשלום�על�משכבו.

��ד"ר�אנדריי�בלגורודסקי

דברים�לזכרו�של

ד"ר�מישורי�ז"ל.

כמדי�שנה,�גם�השנה�הנהלת�בנק�הפועלים�יזמה�תרומת�ערכות
טואלט�למאושפזים.
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מזל�טוב�ל...מזל�טוב�ל...ברכות�מנויים�ותאריםברכות�מנויים�ותארים

ד"ר�לביא
האיש�והאגדה.

לאחרונה�נולד�עיתון�לגמלאי
�המנהל �לביא, �ד"ר אשקלון.
הראשון�של�המרכז�הרפואי
�כיכב�בעמוד�השער. ברזילי,
ד"ר�לביא�צעיר�ברוחו,�מלא
�רגע �מכל �נהנה אנרגיות,
�הפנוי. �זמנו �את וממצא
�את �לכתוב �החל לאחרונה
זיכרונותיו�ואנו�מאחלים�לו
אריכות�ימים�ובריאות�טובה.

תארים�חדשים
תואר�ראשון

אסנת�מימון�-�כירורגיה
אורנה�דודו�-�מכון�להתפתחות�הילד

גלינה�דקר�-�פסיכיאטריה
דנה�ברק�-�גביה

דלקיאן�חדווה�-�ילדים
כרמלה�עמר�-�גביה

סבטלנה�פוספולוב�-�גריאטריה
שמחה�בן�גיאת�-�יולדות
זהבה�חמד�-�ציוד�רפואי

שרה�כהן�-�מחלקת�ילדים
תואר�שני

רונית�יעקובוב�-�מחשבים
מזל�באבא�-�הנהלה

מימי�בן�דוד�-�תקציבים
ניצה�כהן�-�משאבי�אנוש

קלריסה�רונד�-�יולדות
אילן�כהן�-�מיון

בתיה�דהן�-�פגיה

מינויים�חדשים
ד"ר�שרגא�אבינר-��מנהל�יחידה�לאשפוז�יום�ילדים

אביצור�יהודה-��ממונה�בטיחות
אדירי�איתן-��מנהל�מערך�מזון

טמיר�אתי�-��מנהלת�מחסן�לבנים

ברכות
לפרופ'�איל�ענתבי�–�ברכות�לקבלת�התואר�הפרופסורה

לפרופ'�לוגסי
ברכות�על�הכנס�הבין�לאומי�המוצלח�והנואמים�המרתקים,

שהבאת�לכנס�המטואונקולוגיה�במכללת�אשקלון,��בשותפות
עם�פרופ'�מני,�ד"ר�שרף�מנהל�המרכז,�ופרופ'�פוליאק�מבית

החולים�הדסה,�תודות�והערכה�לך�גם�בשם�פרופ'�משה�מיטלמן,
מנהל�האגף�לרפואה�פנימית,�מרכז�רפואי�סורסקי.�תל�אביב,

M D S�-שכיהן�כיו"ר�מושב��ה



אתר�המרכז�הרפואי�ברזילי�באינטרנט�עלה
לאוויר�לפני�חמישה�חודשים�לאחר�עבודת�הכנה�מאומצת
וארוכה�של�צוות�מצומצם�אשר�עמל�שעות�להעלאת�האתר
בצורה�חלקה.�האתר�מתעדכן�באופן�תדיר�ובהדרגה�מתווספות
מחלקות�ויחידות�נוספות�של�המרכז.�ניתן�למצוא�את�האתר
�באתר ,google.co.il� �של �החיפוש �במנוע �בקלות היום
�בינלאומיים. �נוספים �אתרים �ובמספר ,nana� � ,ynet�

אתר�המרכז�הרפואי�ברזילי�הנו�פתח�לעולם�החיצון�ועל�כן
�זאת�הבמה חשיבותו�לכלל�בית�החולים�ולרופאים�בפרט.
לפרסם�מידע�רפואי�חדש,�פעולות�וציוד�חדשים�שהוכנסו
לשימוש,�ניתוחים�ייחודיים�ואירועים�בלתי�רגילים�שטופלו
בהצלחה�במרכז�ומחקרים�חדשים�שהתקיימו�במרכזנו.�הפרסום
באתר�מגיע�לכל�מקום�ומתקבלות�פניות�באמצעות�תא�הדואר
האלקטרוני�"צור�קשר"�של�האתר�בנושאים�שונים�כמו�שאלות
על�ניתוחים�אורתופדיים�ופלסטיים,�פניות�לבית�הספר�לסיעוד

ובקשות�לעבודה.

באתר�ניתן�למצוא�מידע�על�בית�החולים,�מידע�על�מחלקות
ויחידות�האשפוז�והמרפאות�והמכונים�האמבולטוריים�ומידע

רפואי�בנושאים�שונים�כמו�ניתוחים�שכיחים.

אתר�המרכז�מופיע�בשפה�העברית�מלבד�"צור�קשר"�ששודרג
�בכוונת�צוות�האתר�להוסיף�את�הגרסה לשפה�האנגלית.
האנגלית�לאחר�השלמת�העלאת�כל�מחלקות�ויחידות�המרכז.
אבקש�להודות�לצוות�שעמל�להקמת�האתר�ובראשם�גב'�אורלי
סתיו�אחראית�האתר,�צוות�היחידה�למערכות�מידע�ומחשוב
שנותן�את�התמיכה�הטכנית�ולצוות�המצומצם�שמעדכן�את
�עובדי�המרכז�והרופאים�שמעוניינים האתר�באופן�שוטף.

לפרסם�מידע�חשוב�וכתבות�מעניינות�מוזמנים�להעביר�את
החומר�לאורלי.

עובדי�המרכז�יכולים�להיכנס�לאתר�דרך�דף�הבית,�ומחוץ�לבית
http://www.barzilaimc.org.il� �בכתובת: החולים

באתר�הפנימי�של�המרכז�ניתן�לקבל�עידכונים�על�פעילויות
הדרכות,�טפסים�להורדה,�המלצות�וחומר�לשעת�חרום.�האתר

מתעדכן�לעתים�קרובות.

אתר�המרכז�הרפואי�ברזילי�באינטרנט
HTTP: //WWW.BARZILAIMC.ORG.IL
אתר�המרכז�הרפואי�ברזילי�באינטרנט

ד"ר�אמיל�חי,�סגן�מנהל�המרכז




